โครงการ “ปฏิ บตั ิ ธรรมนําสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี 2560”
ระหว่างวันที 2 - 4 กุมภาพันธ์
ณ วัดรําเปิ ง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ร่วมกับ เขตพืนทีสหกรณ์สมาชิ ก ชสอ. 8 ภูมิภาค
********************************************
. หลักการและเหตุผล
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ เขตพืนทีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
8 ภูมภิ าค จัดโครงการ “ปฏิบตั ธิ รรมนําสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี
” เพือให้บุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมาธิ บริหารจิตเพือการปฏิบตั งิ าน เนืองจากสภาพปั ญหาสังคม
ปัจจุบนั ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความสลับซับซ้อนและเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ ของเราทุกคนอย่างหลีกเลียงไม่ได้ หากประสบกับปั ญหาต่าง ๆ แล้วไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพของปั ญหาได้ ก็จะทําให้เกิดความเครียดขึน ส่งผลกระทบไปถึงชีวติ และประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลง ซึงผู้ทสามารถประพฤติ
ี
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ ก็จะสามารถเสริมสร้าง
พืนฐานจิตใจให้เข้มแข็ง พัฒนาสติปัญญาให้มคี วามรอบคอบ เมือทํางานแล้วพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
สามารถตังรับ กับ ปั ญ หาได้ ดีข ึน สามารถนํ า หลัก ธรรมทางพุ ท ธศาสนามาปรับ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น
ชีวติ ประจําวัน รวมถึง ชีวติ การทํางานและการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ได้อย่างเป็ น ผลดีและมีประสิท ธิภาพ
เกิดทัศนคติทดีี ในการอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข
2. วัตถุประสงค์
เพือให้บุ คลากรสหกรณ์ ส มาชิกของชุม นุ ม สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ฯ ทัวทุก ภูมิภ าค เข้าใจใน
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาดียงขึ
ิ น สามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวันและการ
ปฏิบตั งิ านสหกรณ์อย่างได้ผลดี ก่อให้เกิดทัศนคติทดีี ในการอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข
3. เป้ าหมาย
บุคลากรสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ของเขตพืนทีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภูมภิ าค เข้าร่วม
กิจกรรมเขตพืนทีละ 20 คน รวม 160 คน
. สถานทีจัดกิ จกรรม
วัดรําเปิ ง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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5. ระยะเวลาดําเนิ นโครงการ
วันที - กุมภาพันธ์
6. กิ จกรรม
การปฏิบตั ธิ รรมเจริญจิตภาวนา ( 3 วัน 2 คืน )
7. งบประมาณค่าใช้จ่าย
ชุม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด เป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบค่ าใช้จ่ ายในการจัด
โครงการปฏิบตั ธิ รรม โดยจะสนับสนุน ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่านําค่าไฟ (บํารุงวัด) ค่าวิทยากร ให้กบั ทางวัด
และสนับสนุนชุดปฏิบตั ธิ รรมให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการปฏิบตั ธิ รรม คนละ ชุด
. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ เขตพืนทีสหกรณ์ สมาชิก ชสอ.
ภูมภิ าค
9. ผลทีคาดว่าจะได้รบั
บุคลากรสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทวประเทศ
ั
ได้เจริญสมาธิ พัฒนากายและจิต
สามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวติ และปฏิบตั งิ านอย่างได้ผลเป็ นอย่างดี
*************************************
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กําหนดการ
โครงการ “ปฏิ บตั ิ ธรรมนําสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี 2560”
ระหว่างวันที 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วัดรําเปิ ง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ร่วมกับ เขตพืนทีสหกรณ์สมาชิ ก ชสอ. ภูมิภาค
*************************************
วันศุกร์ที กุมภาพันธ์
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
16.00 น.
17.30 น.
19.30 น.
20.00 น.
21.00 น.

ลงทะเบียน
อาหารกลางวัน
พักผ่อน / กําหนดอิรยิ าบถย่อย
พิธเี ปิ ดโครงการปฏิบตั ธิ รรม
ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
พักผ่อน / ทํากิจส่วนตัว /กําหนดอิรยิ าบถย่อย
ทําวัตรเย็น / ฟั งธรรมบรรยาย
พักดืมนําปานะ
ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
พักผ่อน / กําหนดอิรยิ าบถย่อย

วันเสาร์ที กุมภาพันธ์
04.30 น.
05.30 น.
06.30 น.
08.30 น.
11.00 น.
12.00 น.
14.00 น.
16.00 น.
17.30 น.
19.30 น.
20.00 น.
21.00 น.

ตืนนอนทํากิจส่วนตัว
ทําวัตรเช้า/ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
อาหารเช้า / กําหนดอิรยิ าบถย่อย
ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
อาหารกลางวัน
พักผ่อน / กําหนดอิรยิ าบถย่อย
ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
พักผ่อน / ทํากิจส่วนตัว /กําหนดอิรยิ าบถย่อย
ทําวัตรเย็น / ฟั งธรรมบรรยาย
พักดืมนําปานะ
ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
พักผ่อน / กําหนดอิรยิ าบถย่อย
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วันอาทิ ตย์ที กุมภาพันธ์
04.30 น.
05.30 น.
06.30 น.
08.30 น.
10.30 น.
11.00 น.
14.00 น.

ตืนนอนทํากิจส่วนตัว
ทําวัตรเช้า/ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
อาหารเช้า / กําหนดอิรยิ าบถย่อย
ปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน
พักผ่อน / กําหนดอิรยิ าบถย่อย
อาหารกลางวัน / เก็บสัมภาระ
เดินทางกลับ
*****************************************************

หมายเหตุ :
1. กําหนดการนีอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การแต่งกาย - ใส่ชุดขาวสุภาพ สวมใส่สบายเหมาะแก่การปฏิบตั ธิ รรม และกาลเทศะ
(ชสอ. สนับสนุนชุดปฏิบตั ธิ รรม คนละ ชุด)
3. ของใช้ส่วนตัว – ผูเ้ ข้าปฏิบตั ธิ รรมจัดเตรียมมาเองให้เรียบร้อย
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