
โครงการอบรมสัมมนา 
เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย” 

วันท่ี 13 มกราคม 2560 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************************************************** 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้ประสานงาน อรวรรณ ปัญโยกาศ 
3. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าข้าราชการเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการภาครัฐ (governmental machinery)  เพราะ
ข้าราชการคือผู้ให้บริการประชาชน  จัดบริการสาธารณะ  ข้าราชการจะสังกัดอยู่ในฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองของรัฐ เป็น
ผู้ด าเนินการหรือจัดการให้งานเป็นตามเป้าหมาย  หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับบริการ
ประชาชน  บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  ทุกต าแหน่งหน้าที่ราชการ ล้วนแต่เป็นงานที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ  และ
ข้าราชการแต่ละคนล้วนแต่มีพ้ืนฐานของชีวิต  ฐานะแนวคิด  อุปนิสัย  ตลอดจนค่ านิยม  วัฒนธรรมองค์การ  แตกต่างกัน
ออกไป  บางคนเป็นคนดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต  บางคนขาดความสุจริต  มีนิสัยเกียจคร้าน  ไม่มีวินัยต่อตนเอง  ถ้าหากว่าไม่มี
การก าหนดกฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับ  หรือกฎหมายเป็นวินัยเพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติแล้ว  สังคมประเทศชาติจะ เป็น
อย่างไร  แน่นอนที่สุดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้าราชการปัจจุบัน  ข้าราชการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน  บ้างก็ใช้ต าแหน่งหน้าที่เป็นหนทางในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  หรือ
พวกพ้อง  ปัจจุบันปรากฎเป็นข่าวข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยอยู่ตลอดเวลา เม่ือมีการกระท าผิดเกิดขึ้นหากปราบปรามไม่ได้
หรือลงโทษไม่ได้  นโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  ความสูญเปล่างบประมาณ  เวลา  
และโครงการไม่ส าเร็จ  ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนขาดความศรัทธาเชื่อถือรัฐบาล  รัฐบาลขาดเสถียรภาพ  และเป็นเหตุ
น าไปสู่ความเสื่อมในที่สุด 

วินัยมีความส าคัญต่อการบริหารราชการแล้ว  ยังมีความส าคัญต่อตัวข้าราชการโดยตรง  ถ้ามีวินัยดีย่อมจะท าให้มี
โอกาสก้าวหน้า  เพ่ือร่วมงานตลอดประชาชนจะให้ความนับถือและศรัทธา  วินัยจึ งเป็นเครื่องมือน าคนไปในทางที่ ดี ถ้า
หน่วยงานหรือองค์กรใดมีการรักษาวินัยดี สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว  
ผู้บังคับบัญชาสบายใจ  ผลงานก้าวหน้าสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพวินัยเป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริหารบุคคล   และ
เป็นกลไกการบริหารราชการ  (governmental  machinery)  เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และได้ผลดี 

ดังนั้นการเสริมสร้าง  และรักษาคุณธรรมจึงมีความจ าเป็นยิ่งในเชิงป้องกัน ( Positive discipline)   โดยมุ่งหวังให้
ข้าราชการมีวินัยแห่งตน (Self discipline) รู้จักควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รู้ว่าสิ่งไหนดี  สิ่งไหนไม่ดี  สิ่งใด
ควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า  แต่บางคนมีนิสัยที่โลภ  โกรธ  หลง  ขาดความรับผิดชอบ  ควบคุมตนเองไม่ได้  หลุดออกไปอยู่นอก
กรอบวินัยต่อตนเอง  จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการปราบปราม (Negative discipline) เพราะคนเหล่านี้ให้ใช้วิธีบังคับ ขู่ เข็ญ  ลงโทษ 
จึงจะท างานได้มีประสิทธิภาพ  โดยเหตุผลและความจ าเป็นที่ข้าราชการต้องมีวินัย ดังกล่าวมาข้างต้น  

 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานมีวินัยและการ
ป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงานกระท าผิดวินัย   

4.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เหตุแห่งการกระท าผิดวินัยเพ่ือน ามาปรับปรุงเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงานกระท าผิดวินัย 

4.3 จัดท าและเผยแพร่คู่มือ วีดีทัศน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ ในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาให้ ข้าราชการและพนักงานมี
วินัย และการป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงานกระท าผิดวินัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

 



5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วทิยากร  

นายสัตวแพทย์ มนัสวี ไทยาภิรมย์ 
7. หัวข้อการอบรม  

7.1 วินัยและการรักษาวินัย 
7.2 การอุธรณ์และการร้องทุกข์ 
7.3 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
7.4 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

8. วัน เวลา และสถานท่ี 
         วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ข้าราชการและพนักงานส านักงานมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการและพนักงานมีวินัยและการป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงานกระท าผิดวินัย   

9.2 ข้าราชการและพนักงานส านักงานมีความรู้เก่ียวกับข้อมูลและวิเคราะห์เหตุแห่งการกระท าผิดวินัยเพ่ือน ามา
ปรับปรุงเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงาน
กระท าผิดวินัย 
๑0.ผู้เสนอโครงการ     ………………………………………… 
                                              (นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์) 
                                              นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 
 
๑1.ผู้เห็นชอบโครงการ               ………………………………………… 
                                               (นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์) 
                                             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
๑2.ผู้อนุมัติโครงการ               ………………………………………… 
                                                    (นายสุรเดช สมิเปรม) 
                                                   ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการวันศุกร์ท่ี 13 มกราคม 2560 

เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย” 
 

เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.30 – 08.45 น.  กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน 
เวลา 08.45 – 10.15 น.  วินัยและการรักษาวินัย  
เวลา 10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การอุธรณ์และการร้องทุกข์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.15 น.  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เวลา 14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
 

*********************************************************** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมิน 

การฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย” 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี  13 มกราคม 2560 

1. ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม/ สัมมนาหลักสูตรน้ี ท่านมีความเข้าใจในหัวข้ออบรม / สัมมนา มากน้อยเพียงใด  

    ขีดถูกในช่องคะแนน ก่อนและหลังตามท่ีท่านคิดว่าเหมาะสม 

เข้าใจน้อย  มากท่ีสุด 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก่อน           

หลัง           

    

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ด ี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. เนื้อหาการบรรยาย      

2. วิธีการน าเสนอ      

3. เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในภาพรวม 

รายการประเมิน ดีมาก ด ี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. การลงทะเบียน      

2.  รูปแบบของการจัดอบรม      

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง      

4.  เอกสารประกอบการอบรม      

5.  อาหารและอาหารว่าง      

6.  ส่ือโสตทัศนูปกรณ์        

7.  สถานท่ีจัดอบรม        

8.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรม      

4. หลังเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีจัดฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.  ความรู้ความเข้าใจ        

2.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม         

3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

     



5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการฝึกอบรม 
 

            

        

        

        


