
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา 
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

ป้องกันการปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒£๖๔ 
ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

ณ สถานที ่ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกุยบุร ี

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐
ลำดับ ชื่อ-สกุล 0 ศุาแหน่ง ลายเซ็นช่วงเช้า ลายเซ็นช่วงบ่าย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพฒันา 
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

ป้องกันการปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ สถานที ่ท้องประชุมอาคารล่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกุยบุรี 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็นช่วงเข้า ลายเซ็นช่วงบ่าย
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กำหนดการ โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา 

ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปัองกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เกียวกับการ 

ป้องกันการปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒(£๖๔ 
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกุยบุร ี

วันที ่๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

เวลา 0๘.๓๐ - ๐๘.๔๔ น. 

เวลา ๐๘.๔๔ - ๐๙.๐๐ น. 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี

บรรยายให้ความรู้

- เรื่อง การดำเนินงาน ITA การตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน 
และกฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิน้ติราชการ

- เรื่อง ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ 

ข้าราชการพลเรือน

- เรื่อง พระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน

- เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๔๒
- เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ 

โดยวิทยากร นายมนตรี สุนทโรวิทย ์ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

บรรยายให้ความรู้

- เรื่อง การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีเบิกเงินค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะเดินทางและเงินอ่ืนที่เป็นเท็จ

- เรื่อง การพิจารณากระทำผิดวินัยของข้าราชการ

- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ผมและการแต่งกายชองข้าราชการ 
ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ

- เรื่อง การลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง'บางกรณี

- เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา 

วิทยากร นายมนตร ีสุนทโรวิทย ์ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

- เปิดให้โอกาสชักถามข้อสงสัยในเรื่องที่บรรยาย และปิดการอบรม

หมายเหต เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๔ น. และ ๑๔■๓๐ น- - ๑๔•๔£ น- พักรับประทานอาหารว่าง 

พร้อมรับพิงการบรรยาย

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน



ภาพกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แกL่จ้าหน้าที่ภายในหนว่ยงานเกยวกบัการเ?'รมิสรางและพฒนา 

ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมพัการน้อ'3คันมิให้ภระห้า^ดรินย้ และ1ให้คววมร1ู“กยวก'ยกกวินอ้งกน
การปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เนที ่๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ ง 
ณ ท้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกุยบุรี
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