
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0-7646-1532 

ที ่  กษ 0818.09/ วันที ่   11  มีนาคม  2564 

เรื่อง   สรุปบทเรียนทางระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training 

เรียน    ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา    

  ตามที่ กรมฯ ได้ก าหนดให้ข้าราชการทั่วไป ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนา
บุคลากร “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน” รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให้มีการพัฒนาความรู้  2 เรื่อง (ผ่านระบบ e-Training 
โดยพัฒนาตามเงื่อนไขของหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรือง) และมีการส่งสรุปบทเรียน 1 เรื่องให้ผู้บังคับบัญชา    
ทราบ นั้น 

  ในการนี้  ข้าพเจ้า นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ            
ได้ด าเนินการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training ในหลักสูตร การใช้งาน Agri-Map Online และหลักสูตร     
การใช้งานระบบ LDD Zoning รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

(นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน) 
                        นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 
หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Agri-Map Online  

การเข้าเรียนจนจบหลักสูตร และท าแบบทดสอบการประเมิน วันที่ 10 มีนาคม 2564 

บทที่ 1 บทน า แนะน าระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map  

Online) 
Agri-Map Online เป็นเครื่องมือที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน เข้าถึงได้

ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://agri-map-online.moac.go.thแสดงผลข้อมูล
เชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะน าผลการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่
แบบออนไลน์ ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ จากทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 
   บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map  

Online) 

2.1 โปรแกรมใช้งานประยุกต์ประเภทเว็บเบราว์เซอร์ ) Web Browsers 

2.2 ความต้องการพ้ืนฐานของการใช้งาน  อาทิ อุปกรณ์/ระบบ ขนาดความละเอียดที่รองรับ  
ข้อจ ากัดระบบแสดงผล 

  บทที่ 3 องค์ประกอบในหน้าจอหลักของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 

  3.1 หน้าการเข้าสู่ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือก ารบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 
Online) โดยระบบจัดกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้ใช้งานทั่วไป  2. เจ้าหน้าที่รัฐ 

3.2 องค์ประกอบหน้าหลักของระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri- 
Map Online)  โดยหน้าเว็บหลักของ Agri-Map Online นั้น แบ่งองค์ประกอบการท างานเป็น 4 ส่วน ได้แก่            
1) Top bar 2) Menu Categories 3) Map View 4) Information Pane 

บทที่ 4 การใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map  
Online)  

4.1 ก ารบริหารจัดการเชิงรุก จึงจัดแบ่งข้อมูลเป็น 7 ด้าน ได้แก ่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) พ้ืนที่ 
เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 3) ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับเพาะปลูก 4) เขตความเหมาะสม
ส าหรับสัตว์น้ า 5) แหล่งน้ า 6) ที่ตั้งโรงงาน และแหล่งรับซื้อ 7) ข้อมูลเกษตรกร 

 4.2 การปลูกพืชทดแทน ผู้ใช้สามารถเลือกพืชเพาะปลูกปัจจุบันได้ทีละชนิดจากในเมนูย่อย  แล้วท า
การเลือกพืชเพาะปลูกปัจจุบัน ซึ่งมี 10 รายการ เปรียบเทียบกับพืชทดแทนที่ต้องการปรับเปลี่ยนทีละชนิด ซึ่งมี
ให้เลือก 11 ชนิด 

 4.3 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลที่จ าแนกเป็นรายการไว้ตามชนิดกลุ่มข้อมูล 

  4.4 การปักหมุด (Marker) การปักหมุดเป็นคุณลักษณะที่ Agri-Map Online จัดเตรียมส าหรับ
การน าเสนอข้อมูลแผนที่ ณ ต าแหน่งที่ผู้ใช้งานสนใจ โดยการรับพิกัดจากหมุดท่ีวาง (Push pin) จากนั้นท าการ
ประมวลผลส่งข้อมูลกลับมาแสดงบนแผนที่ พร้อมรายละเอียดของชั้นข้อมูล ณ ต าแหน่งหมุดที่วาง  

  



สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 
หลักสูตรที่ 3 การใช้งานระบบ LDD Zoning 

การเข้าเรียนจนจบหลักสูตร และท าแบบทดสอบการประเมิน วันที่ 10 มีนาคม 2564 
 บทที่ 1 บทน า 
 LDD Zoing เป็นการน าชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) จ านวน 13 ชนิด
พืช ณ ปัจจุบัน จัดระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มี ความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) และน าข้อมูล เขต
ความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) จ านวน 13 ชนิดพืช ซึ่งแยกตาม 
ระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ 

 บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 
เข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกที่  icon “แผนที่ทางเลือกพืช เศรษฐกิจ               
LDD Zoning” ด้านซ้ายของหน้าจอ 

 บทที่ 3 เครื่องมือพื้นฐานการใช้งานระบบ 
 - เครื่องมือย่อ/ขยาย แผนที่ (Zoom in/out) ส าหรับแสดงภาพแผนที่ตามมาตราส่วนมากขึ้น
หรือน้อยลงตามล าดับ 
 -  เครื่องมือเลื่อนแผนที่ (Pan) ส าหรับเลื่อนแผนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ 
 -  เครื่องมือแสดงต าแหน่งปัจจุบัน (Current Location) ส าหรับแสดงต าแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบัน
บนแผนที่ 
 - เครื่องมือวัดระยะทางและค านวณพ้ืนที่ (Measurement) ส าหรับวัดระยะทาง ขนาดพ้ืนที่
แสดงผลตามหน่วยวัด และแสดงค่าพิกัดบริเวณที่สนใจ 
 - เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด (Go to X,Y) ส าหรับเคลื่อนต าแหน่งบนแผนที่ไปยัง
พิกัดท่ีต้องการ 
  - เครื่องมือเปลี่ยนแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map) ส าหรับแสดงรูปแบบบนแผนที่ โดยสามารถ
เลือกรูปแบบแผนที่ที่ต้องการ 
 - เครื่องมือจัดการชั้นข้อมูล (Layer Management Tool) ส าหรับเลือกดูชั้นข้อมูลโดยสามารถ
เลือกเปิดหรือปิดชั้นข้อมูลได้ 
 - เครื่องมือแสดงภาพแผนที่เต็ม (Zoom to Full Extent) ส าหรับแสดงภาพแผนที่เต็ม เพ่ือดู
ภาพรวมของแผนที่ประเทศไทยทั้งหมด 
 - เครื่องมือสอบถามข้อมูล (Identify Tool) ส าหรับสอบถามข้อมูล 

 บทที่ 4 เมนูการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning (ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 
   4.1 เมนูการค้นหาข้อมูล เป็นเมนูการค้นหาแบบก าหนดเงื่อนไข สามารถเลือกได้ 5 หัวข้อ 
 4.1 เมนูการวิเคราะห์พื้นที่ เป็นเมนูการวิเคราะห์แบบก าหนดเงื่อนไข 
 4.3 เมนู Identify  แสดงข้อมูลของพ้ืนที่ที่ปักหมุด  ดังนี้  แสดงพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก-ลุ่มน้ ารอง  
แสดงกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นสมบัติของดิน แนวทางในการจัดการดินเพ่ือการเพาะปลูก และ ค่าวิเคราะห์ดิน
พ้ืนฐาน  แสดงระดับความเหมาะสม และแสดงพืชที่ปลูกจริงในพ้ืนที่ 

  
 



              บทที่ 5 เมนูการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning (ส าหรับเจ้าหน้าที่) เข้าใช้
งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning โดยระบุ URL : > http://eis.ldd.go.th/lddeis/ 
 

 
 

ผู้สรุปบทเรียน 
นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน 

นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eis.ldd.go.th/lddeis/


 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0-7646-1532 

ที ่  กษ 0818.09/ วันที ่   11  มีนาคม  2564 

เรื่อง   สรุปบทเรียนทางระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training 

เรียน    ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา    

  ตามที่ กรมฯ ได้ก าหนดให้ข้าราชการทั่วไป ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนา
บุคลากร “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน” รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให้มีการพัฒนาความรู้ 2 เรื่อง (ผ่านระบบ e-Training 
โดยพัฒนาตามเงื่อนไขของหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรือง) และมีการส่งสรุปบทเรียน 1 เรื่องให้ผู้บังคับบัญชา    
ทราบ นั้น 

  ในการนี้ ข้าพเจ้า นางเกยูร  ค าคง อาคาสุวรรณ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ       
ได้ด าเนินการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training ในหลักสูตร หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

(นางเกยูร  ค าคง อาคาสุวรรณ) 
                          นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 
หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย 

การเข้าเรียนจนจบหลักสูตร และท าแบบทดสอบการประเมิน วันที่ 7 มีนาคม 2564 

 
บทที่ 1   ความหมายและความส าคัญของวินัย 
 1.1 ความหมาย 
  วินัย  หมายถึง   ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย 

วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม  เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน 
   วินัยข้าราชการ  หมายถึง  กฎ ระเบียบต่างๆ  ที่วางหลักขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้

ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และก าหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เพ่ือให้ปฏิบัติต้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย วางตัวให้เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร   

 1.2 ความส าคัญของวินัย  
  ๑) ให้ราชการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒) เกิดความเจริญก้าวหน้าและสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ  หากข้าราชการมีวินัย

ที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
  ๓) เกิดความผ่าสุกของประชาชน 
  ๔) สร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีให้แก่ระบบราชการ   
 
บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย 
 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษา วินัย 

และหมวด 7 ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
 - มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ต้อง

รักษาวินัยโดย กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ใน หมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 - มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ต้อง

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 - มาตรา 82  ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย   
  (1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม  
  (2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ 

และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
  (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทางราชการ ด้วยความ

อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ 
  (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหลีกเลี่ยง 
  (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้  
  (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ  
  (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
  (8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้  ความสงเคราะห์แก่

ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
 
  (9) ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  



  (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิ
ให้เสื่อมเสีย  

  (11) กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 - มาตรา 83 ข้อห้ามในการรักษาวินัย 
  (1.  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
  (2)  ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  
  (3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
  (4)  ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  (5)  ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจ ท าให้เสียความ

เที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง หน้าที่ราชการของตน  
  (6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง อ่ืนใดที่มีลักษณะ

งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
  (7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือ ข่มเหงกันในการปฏิบัติ

ราชการ 
  (8)  ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ 

ก.พ.  
  (9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
  (10) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 
 - มาตรา 84 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติมาตรา 81 

และมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
 - มาตรา 85 ลักษณะการกระท าผิดวินัยร้ายแรง   
  (1)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  
  (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง  
  (3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยมีมีเหตุอัน

สมควรหรือโดยพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  (4) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
  (5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่าง

ร้ายแรง  
  (6) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดย         

ค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7)  ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือ

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
  (8)  ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรค

สอง และมาตรา 82 (11) หรือ ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 



- มาตรา 86 กฎ ก.พ. ตามมาตรา 80 วรรคสอง มาตรา 82 (11) มาตรา 83 (8) และ (10) 
และมาตรา 85 (8) ให้ใช้ส าหรับการกระท าที่เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีกฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ 

- มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและ พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

- มาตรา 88  ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ใดกระท าผิดวินัย จะต้องได้รับ
โทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ใน หมวด 7 

- มาตรา 89 การลงโทษข้าราชการพลเรือน พนักงาน  ราชการ ลูกจ้าง ให้ท าเป็นค าสั่ง          
ผู้สั่งลงโทษต้อง สั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และต้อง เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
โดยในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษ กระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 - มาตรา 90 
 (1)  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามี

หน้าที่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบ โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อ านาจสั่งบรรจุด าเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดย ปราศจากอคต ิ

  (2) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ผู้ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

  (3) อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตามหมวดนี้ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก าหนดก็ได ้

 

บทที่ 3 ข้อก าหนดวินัย 
 การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามวินัยที่ก าหนดไว้ และ

หมายความรวมถึงการทีผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสริมและดูแลระมัดระวัง ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย 
และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่กระท าผิดวินัยด้วย 

 ผู้มีหน้าที่รักษาวินัย ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. การรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการ   
  1.1  เรียนรู้และเข้าใจวินัย  
  1.2 ส านึกในหน้าที่ท่ีจะต้องรักษาวินัย  
  1.3 ตระหนักในความส าคัญของวินัย 

1.4 ปฏิบัติตามวินัย 
2. การรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชา 
 2.1 เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย  
 2.2 ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
 2.3 ควบคุมดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในวินัย  
 2.4 ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดวินัย 
3. การรักษาวินัยโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
 3.1 ก าหนดนโยบายในการรักษาวินัยข้าราชการ  
 3.2 ออกระเบียบและกฎเกณฑ์เก่ียวกับการรักษาวินัย  
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการมีวินัย  
 3.4 ก าชับและวางมาตรการการลงโทษ 
4. การรักษาวินัยโดยผู้เกี่ยวข้อง 



 4.1  ผู้มาขอรับบริการจากทางราชการจะต้องไม่สนับสนุนให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 
ด้วยการ ให้ผลประโยชน์ใดๆโดยมิชอบ 

4.2  ประชาชนและสื่อมวลชนต้องช่วยสอดส่องดูแล ข้าราชการมิให้กระท าผิดวินัย เมื่อ 
       พบเห็นควรแจ้ง ผู้บังคับบัญชา 
 

บทที่ 4 โทษของการกระท าผิดวินัย 
 การด าเนินการทางวินัย  หมายถึง กระบวนการทั้งหลายที่กระท าเป็นวิธีการตามกฎหมาย

มาตรฐานทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด วินัย ได้แก่  
 1. การสืบสวน คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบรายละเอียด

แห่งกรณี ที่จะด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ แยกเป็น ๒ กรณ ีได้แก่  
 1.๑. การสืบสวนก่อนด าเนินการทางวินัย  
 1.2. การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย 

2. การสอบสวน  หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
ทราบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมต่างๆ ในเรื่องที่กล่าวหาหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้  ความจริงและ
ยุติธรรมเพ่ือที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้
ลงโทษ ผู้กระท าผิดนั้น แต่หากมิได้กระท าผิดก็สั่งยุติเรื่อง การสอบสวน แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

 2.1. การสอบสวนที่ไม่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง ประกอบด้วย   

  -  ภาคทัณฑ์ (ให้ใช้กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย /กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและ
มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้ โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้) 

  -  ตัดเงินเดือน 
  -  ลดเงินเดือน  

   2.2  การสอบสวนที่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิด
วินัยร้ายแรง  ประกอบด้วย  
  -  ปลดออก  
  -  ไล่ออก 

 3. การสั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 4. การพิจารณาความผิด การก าหนดโทษ และการลงโทษ  
 5. การด าเนินการกรณีผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ หรือตายระหว่างสอบสวน 
 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
   - ข้าราชการถูกลงโทษอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง  เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ  
 
บทสรุปจากการฝึกอบรม หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย   

แนวทางการพิจารณาความผิดทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้ 

 1. พิจารณาโดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ราชการประกอบพฤติการณ์ในการกระท า  



 2. ความรู้สึกของสังคม พิจารณาโดยพิเคราะห์ถึงความรู้สึกของประชาชนทั่ วไป 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี หรือตามธรรมเนียมของทางราชการว่ามีความรังเกียจ ต่อการกระท า
นั้นๆ ว่าเป็นความประพฤติชั่วเพียงใดหรือไม่  

 3. เจตนาพิจารณาโดยค านึงว่ารู้ส านึกในการกระท าและประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล
ของการกระท านั้นหรือไม ่

สาเหตุที่กระท าผิดวินัย  
 1. ไม่เข้าใจ  
 2. ตามใจ  
 3. ไม่ใส่ใจ  
 4. ชะล่าใจ  
 5. เผลอใจ 
 6. ล่อใจ  
 7. ไม่มีจิตใจ  
 8. จ าใจ  
 9. เจ็บใจ  
 10. ตั้งใจ 
 
ความผิดทางวินัย  

1. ไม่มีอายุความ  
2. การลงโทษต้องด าเนินการตามกฎหมาย  
3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มี อ านาจลงโทษได้  
4. มีสภาพเป็นข้าราชการ 
 
 

ผู้สรุปบทเรียน 
นางเกยูร  ค าคง อาคาสุวรรณ  

          นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0-7646-1532 

ที ่  กษ 0818.09/ วันที ่   11  มีนาคม  2564 

เรื่อง   สรุปบทเรียนทางระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training 

เรียน    ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา    

  ตามที่ กรมฯ ได้ก าหนดให้ข้าราชการทั่วไป ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนา
บุคลากร “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน” รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให้มีการพัฒนาความรู้ 2 เรื่อง (ผ่านระบบ e-Training 
โดยพัฒนาตามเงื่อนไขของหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรือง) และมีการส่งสรุปบทเรียน 1 เรื่องให้ผู้บังคับบัญชา    
ทราบ นั้น 

  ในการนี้  ข้าพเจ้า นางสาวฐิตกาญจน์  ปัญญี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
ได้ด าเนินการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training ในหลักสูตรการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่น 01 ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

(นางสาวฐิตกาญจน์  ปัญญี) 
         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 

หลักสูตรที่ 7 การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่น 01 ปี 2564 
การเข้าเรียนจนจบหลักสูตร และท าแบบทดสอบการประเมิน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 
1. ความหมาย คือ กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ

เป้าหมายโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติรายการในระดับองค์กรหน่วยงานและระดับบุคคลเข้า
ด้วยกัน 

2. ขั้นตอนหลักของระบบ 
- การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องท าให้ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
- การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ดียิ่งขึ้น 
- การประเมินผลการปฏิบัติรายการเพ่ือวัดความส าเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่
แรก 
-การน าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

    3. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management) 
 - ประเมิน (Appraise) 
 - วางแผน (Plan) 
 - ติดตาม (Monitor) 
 - พัฒนา (Develop) 
     4. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในการผลักดันผลการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการน าตัวชี้วัด
ผลงานหลัก (Key Performance Indicators – KPls) มาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายการท างานของบุคคล
ร่วมกัน ซึ่งหัวหน้าสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก าหนดนั้น ๆ เพ่ือจะได้ให้สิ่งจูงใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี 
      5. ความส าคัญและความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดในแต่ละระดับ  
 - ระดับองค์กร 
 - ระดับหน่วยงาน 
 - ระดับบุคคล 
      6. วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

- การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 
 - การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer – Focused Method) 
 - การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Carting Method) 
 - การพิจารณาจากประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุง (Issue-Driven) 
     7.  การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 
 - ถ่ายทอดลงมาโดยตรง 
 - แบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย 

- แบ่งเฉพาะด้านที่มอบ 



 - การสอบถามความคาดหวัง (Customer-Focused Method) 
     8.  ขั้นตอนการก าหนด (Customer-Focused Method) 
 - เลือกงานบริการและลูกค้า 
 - เลือกมิติที่จะใช้ประเมิน 
 - ก าหนดช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
 - ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล 
    9. การไล่แรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) 
 - ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 - การไร่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) 
    10. การพิจารณาจากประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุง (Issue-Driven) 
 - ปัญหา/ประเด็นของหน่วยงาน 
 - แนวทาง/โครงการในการปรับปรุงแก้ไข 
 -  หน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวทาง/โครงการในการปรับปรุง 
 -  ตัวชี้วัดผลงาน 
 -  วิธีการประเมิน 
    11. การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
 -  เจาะจง (Specific) 
 -  วัดได้ (Measurable) 
 -  เห็นชอบ (Agreed Upon) 
 -  เป็นจริงได้ (Realistic) 
 - ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม (Time Bound) 
 
 
 

ผู้สรุปบทเรียน 
นางสาวฐิตกาญจน์  ปัญญี 

          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้งานระบบ LDD Zoning

รุ่นที่ 1/2564 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้งาน Agri-Map Online

รุ่นที่ 1/2564 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาวเกยูร ค าคง อาคาสุวรรณ
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 1/2564 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาวเกยูร ค าคง อาคาสุวรรณ
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย

รุ่นที่ 1/2564 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาวฐิตกาญจน์ ปัญญี
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 1/2564 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางสาวฐิตกาญจน์ ปัญญี
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย

รุ่นที่ 1/2564 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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