
 

 

 

 
  ที่  สขถอ     4/255๘9   

                                      22  มกราคม   2559 

เรื่อง  โครงการ ปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/และสมาชิก
สภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เรียน   นายก อบต./นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

                         ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการ โครงการ “ปฏิบัติ
ธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/และสมาชิกสภา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2559 ณ ไร่สายหลวง รีสอร์ท  ต าบลไร่น้อย อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมทางพรุพุทธศาสนา  ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการของรัฐยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการอบรม ฯเกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรมจึงใคร่ขอ
อนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซค์ www.ubonlocalgov.or.th 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

แสดงความนับถือ 

           

( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 

 นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักงานเลขานุการ 

โทร  081-427-6679 

ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 
โทรศัพท์ 081-790-3430 เว็บไซต์ www.ubonlocalgov.org.th E-mail : 
ubonlocalgov.com@gmail.com 

http://www.ubonlocalgov.or.th/
mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com


 
โครงการ ปฏิบัตธิรรมเพ่ือส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม   

ส าหรับผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/และสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่  8 - 10  มีนาคม 2559 

ณ ไร่สายหลวง รีสอร์ท  ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 
***************************************** 

หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ล้วนเกิดปัญหาทาง
สังคมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในท้องถิ่น เช่น ปัญหาการหย่าร้าง การติดยาเสพติด การเล่นการพนัน 
และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาทุจริตคอร์ปรัปชั่น ทั้งในระดับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
เอกชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากการขาดศีลธรรมของคนในสังคม ทั้งการจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ค านึงถึงการสร้างก าลังคน
ในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ  ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน  และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงาน และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม 
ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  

 

ดังนั้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   จึงได้จัดท าโครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ขึ้นเพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  

 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

/2.3 เพ่ือให้... 

 

 



- 2 - 

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จัก
การท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้มารับบริการ ผู้บริหาร  หัวหน้างานหน่วยงาน  
เพ่ือนร่วมงาน  พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

เป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการท้องถิ่น/ พนักงานส่วนต าบล/พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบิรหารส่วนต าบล เทศบาล/อบจ./ จ านวน  100  คน 

วิธีการด าเนินการ 

  1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 
  3. ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
  4. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างวันที่  8 – 10  มีนาคม  2559 

สถานที่ด าเนินการ 

ณ ไร่สายหลวง รีสอร์ท  ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

การรับลงทะเบียน 

  1. ส่งแบบตอบรับส าเนาใบรับฝากเงิน มาท่ี ส านักงานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี เลขท่ี 23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 หรอื ทางอีเมล์ ubonlocalgov.com@gmail.com หรือ  แฟกซ์ มาที่ อบต.หนองอ้ม 045-318-
116 

  2. ช าระลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่   4  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
ก่อนวันประชุมสัมมนา เข้า บัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์ 
อุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 850–0-08660-2 ชื่อบัญชี สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม  2559  เพ่ือรับใบเสร็จต่อไป 

  3. ผู้เข้าร่วมอบรม ช าระค่าลงทะเบียนคนละ 1,800  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่าง น้ าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่
อบรม (ทุกรายการถัวจ่ายได้ตามจริง) 

/9.ผลที่คาด... 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

2. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้
ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

3. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักการ
ท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้มารับบริการ ผู้บริหาร  หัวหน้างานหน่วยงาน  
เพ่ือนร่วมงาน  พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้เสนอโครงการ 

                                                                         
พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์   หอมจันทร์           จ.อ.ปฐมพงษ์     ชาตร ี

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน     
                           เลขานุการสมาคม ฯ                                     วิชาการสมาคมฯ 
 

                                                                 
  นางราตรี       ประทาน           นายเฉลิมเกียรติ   ฉันทานุมัติ 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุงมะแลง  
                         เหรัญญกิสมาคม ฯ                                        นายทะเบียนสมาคมฯ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                                                        
  ส.ต.ท. เรืองกิตติ์  อังกรรัมย์         ร.ท. สราวธุ    ส าลีวงค์ 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปุเปือย                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร  
                         อุปนายกสมาคม ฯ                                       อุปนายกสมาคมฯ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             
    

 นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 



 
 

ก าหนดการ 
โครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

ส าหรับผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/และสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่  8 - 10  มีนาคม  2559 

ณ ไร่สายหลวง รีสอร์ท  ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
************************* 

วันที่  8  มีนาคม   2559 
 

เวลา 08.00 น. – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. - พิธีเปิดโครงการ  
เวลา 09.00 น. – 10.20 น. - สมทานกรรมฐาน (ฟังธรรมบรรยาย บุญกิริยาวัตถุ 10) 
เวลา 10.20 น. – 12.00 น. - ฟังธรรมะบรรยาย  หัวข้อ “วิปัสสนา คืออะไร” 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. - ภาคปฏิบัติ (เดินจงกรม นั่งสมาธิ) 
เวลา 14.30 น. – 15.30 น. - ฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “รูป นาม ไตรลักษณ์” 
เวลา 15.30 น. – 16.30 น. - ภาคปฏิบัติ 
เวลา 16.30 น. - 17.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 น. – 20.00 น. - ฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ “รหัสกรรม” 
เวลา 20.00 น. – 21.00 น. - ภาคปฏิบัติ  
เวลา 21.00 น.  - พักผ่อน 
 
วันที่ 9  มีนาคม  2559 
เวลา 04.30 น.  - ตื่นนอนท ากิจวัตรส่วนตัว 
เวลา 05.00 น. – 06.00 น. - นั่งสมาธิ เดินจงกรม ท าวัตรเช้า  
เวลา 06.00 น. – 07.00 น. - ฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “กฎแห่งกรรม” 
เวลา 07.00 น. – 08.30 น .  - รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. - ภาคปฏิบัติ 
เวลา 09.00 น. – 10.20 น.  - ฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “มรรคมีองค์ 8” 
เวลา 10.20 น. – 11.20 น. - ฟังธรรมะบรรยาย 
เวลา 11.20 น. – 12.00 น.  - ภาคปฏิบัติ 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. - ภาคปฏิบัติ (มรณานุสติ) 
เวลา 14.30 น. – 16.30 น. - ฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “อริยะสัจภาวนา” 
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 น. – 20.00 น. - ฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาท” 
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เวลา 20.00 น. – 21.00 น. - ภาคปฏิบัติ  
เวลา 21.00 น.  - พักผ่อน 
 
วันที่  10  มีนาคม   2559 
เวลา 04.30 น.  - ตื่นนอนท ากิจวัตรส่วนตัว 
เวลา 05.00 น. – 06.00 น. - นั่งสมาธิ เดินจงกรม ท าวัตรเช้า  
เวลา 06.00 น. – 07.00 น. - ฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “อานิสงส์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และการ    
                                            บริหารจิตเจริญปัญญา” 
 

เวลา 07.00 น. – 08.30 น .  - รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. - ภาคปฏิบัติ 
เวลา 09.00 น. – 10.20 น.  - ฟังธรรมะบรรยาย  
เวลา 10.20 น. – 11.20 น. - ฟังธรรมะบรรยาย (หัวข้อพระคุณแม่) 
เวลา 11.20 น. – 12.00 น.  - ภาคปฏิบัติ 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. - ฟังธรรมะบรรยาย 
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. - ถามตอบปัญหา /แสดงความรู้สึก /ประเมินโครงการ 
เวลา 15.00 น.  - เดินทางกลับ อย่างปลอดภัย 

 
 

** หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                               
แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/และสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างวันที่  8 - 10  มีนาคม  2559 
ณ ไร่สายหลวง รีสอร์ท  ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

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

วันที่.............เดือน........................พ.ศ. 2559 
สังกัด อบต./เทศบาล/อบต......................................................................ต าบล.................... ................................. 
อ าเภอ..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.. ............................... 
โทรศัพท์ส านักงาน.................................................โทรสาร.....................................อีเมล์....................................... 
มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าร่วม  โครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร/
ข้าราชการ/พนักงาน/และสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่  8 - 10  มีนาคม  
2559 
จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดประการดังนี้ 
 
 1………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 

2………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 
3………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 
4………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 
5………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 
6………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 
7………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์.................................. 
8………………………………………………..ต าแหน่ง..........................................โทรศัพท์........................ .......... 

  พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,800.- บาท   รวม................คน 
 รวมเป็นเงิน.......................บาท (...........................................................................)  เรียบรอ้ยแล้ว 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้ตอบรับ 
                                                                    (                                      ) 
                                                         ต าแหน่ง................................................................. 
                                                              วันที่..............เดือน.............................พ.ศ............ 
 
** กรุณาส่งแบบตอบรับ แฟกซ์ อบต.หนองอ้ม โทร.045-318116 ช าระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออม
ทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนยี์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 850-0-08660-2 ช่ือบัญชี สมาคม ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จต่อไป** 
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