รายละเอียด
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” กิจกรรมปฏิบัติธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑. ผู้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

*****************
จำนวน ๑๗๐ คน

๒. สถานทีป่ ฏิบัตธิ รรม

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา

๓. ช่วงเวลาระหว่าง

วันพุธที่ ๒๔ สิงหำคม ถึง วันอังคำรที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๙

๔. ผู้เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรม
*** การแต่งกาย

ลงทะเบียน วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๖ สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
อำคำรศำลแขวงพระนครเหนือ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งกาย เสื้อโปโลสีฟ้าตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติฯ หรือเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์สานักงานศาลยุตธิ รรม
กางเกงหรือกระโปรงสีดา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม (ช่วงบ่าย) ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
แต่งกาย ชุดสีขาวเท่านั้น
๕. พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพุธที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ
ณ สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิ รรม
๖. ค่าใช้จ่าย

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ผู้ปฏิบัตธิ รรม ไม่สามารถ
เบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป - กลับจากต้นสังกัดและโครงการได้

๗. พระวิทยากรผูฝ้ ึกสอนการปฏิบัติธรรม
พระอำจำรย์จร
๘. การจัดที่พัก
ระหว่ำงกำรปฏิบัติธรรม วัดป่ำทรัพย์ทวีธรรมำรำม จังหวัดนครรำชสีมำ และสำนักงำน
ศำลยุติธรรมจะจัดที่พักให้เข้ำพักแยกชำยหญิง
๙. การรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติธรรม
ส ำนั ก งำนศำลยุ ติ ธ รรมจะจั ด อำหำรมั ง สวิ รั ติ ส ำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม วั น ละ ๒ มื้ อ
เวลำประมำณ ๐๗.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. และจัดหำน้ำปำนะไว้ให้ตำมช่วงเวลำ
๑๐. กำรเข้ำพัก...

-๒๑๐. การเข้าพักในสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สำนักงำนศำลยุติธรรมจะจัดที่พักสำหรับผูป้ ฏิบัตธิ รรมที่ประสงค์จะเข้ำพักที่สถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม ตำมที่ระบุในใบสมัคร
๑๑. การเตรียมตัวของผู้ปฏิบัติธรรม
๑๑.๑ เตรียมกำย และใจให้พร้อม เพื่อปฏิบตั ิธรรม ศึกษำพระธรรมและบำเพ็ญควำมดี
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์ พระบรมรำชินีนำถ
๑๑.๒ รักษำสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรง
๑๑.๓ ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ำ เครื่องประดับ ติดตัวไป
๑๒. สิ่งของที่ผู้ปฏิบตั ิธรรมต้องเตรียม
๑๒.๑ เสื้อโปโลสีฟ้ำตรำสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ หรือเสื้อโปโลตรำสัญลักษณ์
สำนักงำนศำลยุติธรรม กำงเกงหรือกระโปรงสีดำ
๑๒.๒ ชุ ด สำหรั บ ใส่ ป ฏิบั ติ ธ รรม เพื่ อ ควำมเป็น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย สำนั ก งำนศำล
ยุติธรรม ขอควำมร่วมมือให้ใส่ชุดขำว หรือเสื้อสีขำวล้วน สุภำพ ไม่รัดรูป หรือคอกว้ำง ลึก สุภำพสตรี
สวมกระโปรงยำว หรือกำงเกงขำยำว หรือผ้ำนุ่งสีขำวล้วน สุภำพบุรุษ สวมกำงเกงสีขำว สุภำพ และ
ควรเตรียมชุดขาวสาหรับปฏิบัติธรรมให้ครบจานวนวันที่ปฏิบัติธรรม เนื่องจำกไม่สะดวกที่จะซักผ้ำ
และไม่มีกำรรับจ้ำงซักผ้ำ
๑๒.๓ ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น ได้แก่
๑) สบู่ ยำสี ฟั น ยำสระผม ผงซั ก ฟอก ขั น น้ ำ รองเท้ ำ สี สุ ภ ำพ ผ้ ำ ขนหนู
โดยเฉพาะร่ม ไฟฉาย และอื่น ๆ ให้ผู้ปฏิบัติธรรมจัดเตรียมมำเอง
๒) เครื่ อ งนอน ถุ ง เท้ ำ เนื่ อ งจำกกำรจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมจั ด ช่ ว งเดื อ นสิ ง หำคม
ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน สมควรที่จะต้องเตรียมเครื่องป้องกัน ฝนด้วย สำหรับเครื่องใช้ทำงวัดเตรียมให้มีเท่ำที่
จำเป็น ได้แก่ ผ้ำห่ม หมอน เสื่อ หำกท่ำนใดประสงค์นำไปใช้เองสำมำรถนำไปใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม
๓) ยำรักษำโรคประจำตัว และยำอื่นๆ ให้ผู้ปฏิบัติธรรมจัดเตรียมให้พร้อม
๔) ไฟฉาย เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นอุป กรณ์ส่องสว่ำงในกำรเดิน ไปยัง
สถำนที่ปฏิบัติธรรม (อุโบสถ) เนื่องจำกอุโบสถมีระยะค่อนข้ำงไกลจำกที่พักพอสมควร
๑๓. ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม
วัด ป่ำทรัพย์ทวีธ รรมำรำม มีกฎ ระเบียบ ที่เคร่งครัด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมควรอ่ำน
ข้อพึงปฏิบัติระหว่ำงอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดให้ละเอียด ได้แก่
๑๓.๑ โปรดรักษำควำมสงบภำยในวัด และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม
๑๓.๒ กรุณำช่วยกันรักษำควำมสะอำดภำยในบริเวณวัด และที่พัก ปัดกวำด เช็ดถู
ล้ำงห้องน้ำ และเก็บที่นอนให้เรียบร้อย
๑๓.๓ กรุณำนำ ...

-๓๑๓.๓
๑๓.๔
๑๓.๕
๑๓.๖

กรุณำนำขยะไปทิ้ง และแยกขยะตำมประเภทที่ทำงวัดจัดไว้ให้
โปรดแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย
เวลำตักอำหำรให้เข้ำแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ให้พูดคุยส่งเสียงดัง
ผู้ปฏิบัติธรรมกรุณำตักอำหำรเรียงตำมลำดับดังนี้ พระภิกษุ ภิกษุณี สำมเณร
แม่ชี ผู้ถือศีล ๘ ตำมลำดับผู้อยู่ก่อน ไปจนถึงผู้ถือศีล ๕
๑๓.๗ งดใช้โทรศัพท์มือถือ และร้องเพลง ผิวปำก ฟังวิทยุ
๑๓.๘ ไม่ควรเก็บของมีค่ำในที่พัก
๑๓.๙ ช่วยกันประหยัดไฟ และน้ำ
๑๓.๑๐ ก่อนกลับกรุณำทำควำมสะอำดที่พัก ปิดไฟ ปิดพัดลม หน้ำต่ำงทุกบำน
เพื่อไม่ให้ฝน ฝุ่นและแมลงเข้ำ
๑๔. สถานที่ติดต่อสอบถาม
คณะทำงำนฝ่ำยกิจกรรมปฏิบัตธิ รรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ิติ์
พระบรมรำชินีนำถ
กลุ่มงำนสำรบรรณและข้อมูลสำรสนเทศ / หน่วยตรวจรำชกำร สำนักบริหำรกลำง
สำนักงำนศำลยุตธิ รรม อำคำรศำลอำญำ ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐
ผู้ประสานงาน
๑. นำงสำวพัชรี กรสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำรพิเศษ
โทร ๐๙ ๑๗๗๕ ๓๓๒๐
๒. นำงสำวภัทนรินทร์ หน่ำนโพธิ์ศรี ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนศำลยุติธรรมปฏิบัตกิ ำร
โทร ๐ ๒๕๑๒ ๒๙๓๔
************************

