๑ ชม.

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ
มาตรฐานคุณธรรม
ชี้แจงกฎระเบียบและ จริ ยธรรมของข้าราชการ
พิธีเปิ ดโครงการอบรม พนักงาน ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โดย พ.จ.อ.นิติธร
เพชรกันหา ปลัด อบต.
กุดยม
ถวายภัตราหารเช้า / รับประทานอาหาร การครองตน ครองคน
เช้า
ครองงาน ตามหลัก
พระพุทธศาสนา
โดย พระมหาจริ ทธิ์ วชิ ร
เมธี เจ้าอาวาสวัดเขื่อน
อุบลรัตน์ เจ้าคณะอาเภอ
อุบลรัตน์

หมายเหตุ : กาหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒ ชม.
เดินทางไปขื่อนอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการบาเพ็ญ
ประโยชน์

๑๓.๑๕ น. -๑๕.๑๕ น.

๑๕.๑๕ น. -๑๕.๓๐ น.

๑ ชม.

๑๒.๑๕ น. -๑๓.๑๕ น.

๑ ชม.

๑๐.๑๕ น. -๑๒.๑๕ น.

๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น. -๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ น. -๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ น. -๒๑.๐๐ น.

๑ ชม.

๑ ชม. ๓๐ นาที

๑ ชม.

๒ ชม.

ข้าราชการยุคใหม่ใส่ ใจ
จริ ยธรรม โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม
และการส่งเสริ ม
ประชาธิ ปไตยระดับท้องถิ่น

เก็บสัมภาระข้าที่พกั /
ภารกิจส่วนตัว

โดย นายภิรมณ์ นาคเจริ ญ
ปลัดเทศบาลตาบลเขื่อนอุบล
รัตน์

โดย นายภิรมณ์ นาคเจริ ญ
ปลัดเทศบาลตาบลเขื่อนอุบล
รัตน์

๒ ชม.

คุณธรรม จริ ยธรรม ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริ ต
ตามหลักฆราวาสธรรม 4
โดย พระมหาจริ ทธิ์ วชิ รเมธี
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์
เจ้าคณะอาเภออุบลรัตน์

รั บประทานอาหารว่ าง

๑๓ ก.ค.๖๑

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒ ก.ค.๖๑

๐๘.๐๐ น. -๐๙.๐๐ น.

รั บประทานอาหารว่ าง

วัน/เวลา

๐๗.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น.

๑๐.๐๐ น. -๑๐.๑๕ น.

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้ างองค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดยม และผู้นาชุ มชนในตาบลกุดยม
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดยม อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พิธีปิดการอบรม

รับประทานอาหารเย็น การปฏิบตั ิธรรม นัง่ สมาธิ ฟัง
ธรรมเทศนา เพือ่ เพิม่
ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
โดย พระมหาจริ ทธิ์ วชิรเมธี
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์
เจ้าคณะอาเภออุบลรัตน์

เดินทางกลับ

เดินทางถึง อบต.กุดยม โดยสวัสดิภาพ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ
มาตรฐานคุณธรรม
ชี้แจงกฎระเบียบและ จริ ยธรรมของข้าราชการ
พิธีเปิ ดโครงการอบรม พนักงาน ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โดย พ.จ.อ.นิติธร
เพชรกันหา ปลัด อบต.
กุดยม

๑๓ ก.ค.๖๑

ถวายภัตราหารเช้า / รับประทานอาหาร “คุณธรรม จริ ยธรรม ใน
เช้า
การปฎิบตั ิงานเพือ่
ประชาชน ”
โดย พระมหาจริ ทธิ์ วชิ ร
เมธี เจ้าอาวาสวัดเขื่อน
อุบลรัตน์ เจ้าคณะอาเภอ
อุบลรัตน์

๒ ชม.
เดินทางไปเขื่อนอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น

เดินทางไปไหว้พระ
หลวงพ่อใหญ่ วัดพระ
บาทภูพานคา เขื่อนอุบล
รัตน์

๒ ชม.
ข้าราชการยุคใหม่ใส่ ใจ
จริ ยธรรม โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
โดย นายภิรมณ์ นาคเจริ ญ
ปลัดเทศบาลตาบลเขื่อนอุบล
รัตน์

๑๕.๑๕ น. -๑๕.๓๐ น.

๑ ชม.

๑๓.๑๕ น. -๑๕.๓๐ น.

๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. -๑๙.๐๐ น.

๓๐ นาที

๒ ชม.

เก็บสัมภาระข้าที่พกั /ภารกิจ
ส่วนตัว

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์

รับประทานอาหารว่ าง

๑ ชม.

๑๐.๑๕ น. -๑๒.๑๕ น.

๑๒.๑๕ น. -๑๓.๑๕ น.

๑ ชม.

๑๐.๐๐ น. -๑๐.๑๕ น.

๐๙.๐๐ น. -๑๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒ ก.ค.๖๑

๐๘.๐๐ น. -๐๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่ าง

วัน/เวลา

๐๗.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยงร่ วมกัน

๑ ชม.

๑๙.๐๐ น. -๒๑.๐๐ น.
๒ ชม.

รับประทานอาหารเย็น “การปฏิบตั ิธรรม นัง่ สมาธิ
ฟังธรรมเทศนา เพือ่ เพิม่
ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน”
โดย พระมหาจริ ทธิ์ วชิรเมธี
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์
เจ้าคณะอาเภออุบลรัตน์

