
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสระบุรี " 

  
 นายสุจิน  บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ 
พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข  
สรางรอยยิ้มใหประชาชน"  เมื่อวันท่ี  20 กันยายน 2561  ณ  บริเวณวัดหนองไทร หมู 6  ตําบลคลองเรือ 
อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจาหนาท่ีรวมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผอนทุกข เติมสุข ประชาชนสระบุรี”  จัดเจาหนาท่ีของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  
ท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดสระบุรี  เพ่ือบริการสาธารณะแกประชาชน  พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสาร  
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก และจัดเจาหนาท่ี 
บริการใหความรู  ตามโครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี ของหองสมุดเสริมปญญา ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

---------------------------------------------------------- 
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“จิตอาสา เพ่ือการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง” 

  นายเรืองศักดิ์  วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหาร  
 สวนจังหวัดสระบุรี  นายสิงหราช  วงษเสง่ียม  นายอําเภอเสาไห  พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ  
 และจิตอาสา  รวมกันทํากิจกรรมการทําความดี ดวยหัวใจ  ตามโครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาลําน้ํา  
 กับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง  เพ่ือประโยชนและความสุขของประชาชน  เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561  
 โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดสนับสนุนการดําเนินงาน  ซ่ึงไดนําเคร่ืองจักรกล เขาดําเนินงาน  
 ในพ้ืนท่ีคลองหวยแร  บริเวณวัดปากบาง  ตําบลง้ิวงาม  อําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุรี  
 

--------------------------------------------------------------------- 
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“การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2561 สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2” 

  นายวนพล  จันทรวิทัน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปดประชุมสภาองคการ  
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2561 สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2  โดยมีระเบียบวาระ                     
การประชุม  6 วาระ  เมื่อวันท่ี  25  กันยายน  2561  เวลา 10.30 น  ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร  
สวนจังหวัดสระบุรี  
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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“ อบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่ดีของขาราชการทองถิ่น” 

   
  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน  
 จังหวัดสระบุรี  เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยท่ีดีของขาราชการทองถิ่น  
 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด  
 เกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกัน และไดศึกษาองคความรูใหม ๆ โดยมี  
 นายประดิษฐ ทิพยสุมาลัย อดีตรองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  นางปญจมาศ เด็ดแกว  ผูอํานวยการ 
 กลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคล  และนางสาวพรทิพย ศรีงาม  หัวหนากลุมกฎหมาย ระเบียบ 
 และเร่ืองรองทุกข เปนวิทยากร เมื่อวันท่ี  4  กันยายน 2561  ณ หองประชุมสัมมนาองคการบริหาร  
 สวนจังหวัดสระบุรี 
 

-------------------------------------------------------- 
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“อบรมสงเสริมอาชีพ” 

  นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนประธานเปดโครงการอบรม
 สงเสริมอาชีพ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพ่ือเปนการสรางการเรียนรูและพัฒนาดานอาชีพ 
 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ใหกลุมสตรี กลุมแมบาน นักเรียน นักศึกษา เขารับการฝกอบรมเพ่ือตอยอด
 ความสามารถและพัฒนาศักยภาพสินคา  โดยไดรับความรวมมือในการเปนวิทยากรจาก องคการบริหาร  
 สวนตําบลบานปา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี   เมื่อวันท่ี 25 กันยายน  2561  ณ หองประชุมสัมมนา 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
 

---------------------------------------------------------------------------- 
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“บุญออกพรรษา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ปนี้ตรงกับ วันพุธท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2561   
เปนสําคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ คือ เปนวันส้ินสุดการจําพรรษา หรือออกจากพรรษาท่ีไดอธิษฐาน  
เขาจําพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปฎกกลาวไววา เปนวันท่ี พระสัมมา  
สัมพุทธเจา เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสมายังโลกมนุษย หลังจากท่ีพระองคไดเสด็จไปจําพรรษา และแสดง 
พระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซ่ึงอยูสวรรคช้ันดุสิต แตลงมาฟงพระธรรมเทศนาท่ีช้ันดาวดึงส  

  วันออกพรรษา หมายถึงวันท่ีพนจากขอกําหนดทางพระวินัยท่ีตองอยูประจําท่ีหรือในวัดแหงเดียว
ตลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน กลาวคือ เมื่อพระภิกษุไดอธิษฐานอยูจําพรรษาในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 แลวอยูประจําท่ี
หรือวัดนั้นเร่ือยไป จนส้ินสุดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแลวก็สามารถจาริกไปคางแรม  
ท่ีอ่ืนได 
  วันออกพรรษา เรียกวาอยางหนึ่งวา “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันท่ีพระสงฆ                
ทําปวารณากรรม คือเปดโอกาสใหเพ่ือนพระภิกษุวากลาวตักเตือนกันดวยเมตตาจิตได เมื่อไดเห็นไดท้ังหรือสงสัย
ในพฤติกรรมของกันและกัน 

   วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจาเปดโลก  
         ในพรรษาท่ี 7 นับแตปท่ีตรัสรู พระพุทธองคจึงไดเสด็จขึ้นไปจําพรรษาบนสวรรคช้ันดาวดึงส 
เทศนาพระอภิธรรมปฎกโปรดพระพุทธมารดาอยูหนึ่งพรรษา (3เดือน) คร้ันถึงวันปวารณาออกพรรษา  
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พระพุทธองคจึงเสด็จลงสูโลกมนุษยทางบันไดทิพย ท้ัง 3 ไดแก บันไดเงิน บันไดทอง  
และบันไดแกว  
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ซ่ึงสักกเทวราช (พระอินทร) ใหพระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรคช้ันดาวดึงสสูโลกมนุษย ท่ี ประตูเมือง  
สังกัสนคร ท่ีนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนตางมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอยางเนืองแนนชาวพุทธจึงยึดถือ
ปรากฎการณในวัน แรม1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป เปนวันคลายวันท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงสูโลกมนุษย เรียก  
“วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจาเปดโลก เพราะวันนั้นโลกท้ัง 3 คือ สวรรค มนุษย และ บาดาล (นรก)  
ตางสามารถแลเห็นกันไดตลอดท้ัง 3 โลก 

   เมื่อพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาอยู ณ พระเชตุวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี มีพระภิกษุ  
เหลานั้นเกรงจะเกิดการขัดแยงกันจนอยูไมสุขตลอดพรรษา จึงไดตั้งกติกาวาจะไมพูดจากัน (มูควัตร) เมื่อถึง 
วันออกพรรษาพระภิกษุเหลานั้นก็พากันไปเขาเฝาพระพุทธเจาท่ีพระเชตวันมหาวิหาร กราบทูลเร่ืองท้ังหมด  
ใหทรงทราบ พระพุทธเจาทรงตําหนิ แลวทรงมีพระบรมพุทธานุญาตใหพระภิกษุกระทําการปวารณาตอกันวา  

       “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายผูจําพรรษาแลวปวารณากันในสามลักษณะ คือดวยการ
เห็นก็ดี ดวยการไดยินก็ดี ดวยการสงสัยก็ดี” 

   วันออกพรรษา เปนวันสําคัญของพุทธศาสนา  
        1. หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆไดรับพระบรมพุทธานุญาตใหจาริกไปคางแรมท่ีอ่ืนได  
  2. เมื่อออกพรรษาแลวพระสงฆจะไดนําความรูจากหลักธรรมและประสบการณท่ีไดรับระหวาง
พรรษาไปเผยแผแกประชาชน  
  3. ในวันออกพรรษาพระสงฆไดทําปวารณา เปดโอกาสใหเพ่ือนพระภิกษุวากลาวตักเตือน                      
เร่ืองความประพฤติของตนเพ่ือใหเกิดความบริสุทธ์ิ ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน  
  4. พุทธศาสนิกชนไดนําแบบอยางไปทําปวารณาเปดโอกาสใหผูอ่ืนวากลาว ตักเตือนตนเอง                       
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาตนและสรางสรรคสังคมตอไป  

  การถือปฏิบัติในวันออกพรรษา  
  วันออกพรรษาเปนวันปวารณาของพระสงฆโดยตรง ท่ีจะตองประชุมกันทําปวารณากรรม                        
แทนอุโบสถกรรม สําหรับพุทธศาสนิกชนฝายคฤหัสถ ก็ถือวาเปนวันพระสําคัญ มักนิยมไปทําทานรักษาศีล                   
และฟงธรรมเปนกรณีพิเศษ   นอกจากนี้ ยังมีประเพณีเนื่องดวยวันออกพรรษาอีกอยางหนึ่งเรียกวา  
“ประเพณีตักบาตรเทโว” 
  คําวา “ตักบาตรเทโว” มาจากคําเต็มวา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” คือการตักบาตรเนื่องในโอกาส                    
ท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส ซ่ึงคัมภีรอรรถกถาธรรมบทบันทึกไววา เมื่อพระพุทธเจาแสดง                       
ยมกปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยเปนคูๆ) ท่ีตนมะมวงใกลเมืองสาวัตถีแลวก็เสด็จขึ้นไปจําพรรษาท่ี 7 บนสวรรค                             
ช้ันดาวดึงส เพ่ือเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเปนเวลา 3 เดือน คร้ันออกพรรษาแลวพระสัมมาสัมพุทธเจา
จึงเสด็จลงสูมนุษยโลกทางบันไดพาดลงใกลเมืองสังกัสสะ 

  หลักธรรมท่ีควรปฏิบัติในวันออกพรรษา  
  ในเทศกาลออกพรรษา มีหลักธรรมสําคัญท่ีควรนําไปปฏิบัติ คือ ปวารณา การเปดโอกาสใหผูอ่ืนวา
กลาวตักเตือนตนเองได ในการปวารณานี้อาจแบงบุคคลออกเปน 2 ฝาย คือ  
 
 
 



- 3 - 
 
 
         1. ผูวากลาวตักเตือน จะตองเปนผูมีเมตตา ปรารถนาดีตอผูท่ีตนวากลาวตักเตือน เรียกวามีเมตตา
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ พรอมมูล 
  2. ผูถูกวากลาวตักเตือน ตองมีใจกวาง มองเห็นความปรารถนาดีของผูตักเตือน ดีใจดังมีผูมาบอก
ขุมทรัพยให การปวารณา จึงเปนคุณธรรมสรางความสมัครสมานสามัคคีและดํารงความบริสุทธ์ิหมดจดไวในสังคม
พระสงฆ การปวารณา แมจะเปนสังฆกรรมของสงฆ ก็อาจนํามาประยุกตใชกับสังคมชาวบาน เชน การปวารณากัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ในสถานศึกษา ในสถานท่ีทํางาน พนักงานในหางราน บริษัทและหนวยงานราชการ 
เปนตน 

  วัตถุประสงคของกิจกรรมวันออกพรรษา  
  1. เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของวันออกพรรษารวมท้ัง
หลักธรรม เร่ือง ปวารณาและแนวทางปฏิบัติ  
  2. เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอยางถูกตองในวันออกพรรษา                   
และสามารถเลือกสรรหลักธรรม คือปวารณา ไปใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนและสังคม  
  3. เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติท่ีดีตอวันออกพรรษา และเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต                   
ตามหลักธรรมคือ ปวารณา 
  4. เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา ซาบซ้ึงและตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา  
  5. เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของพุทธศาสนิกชนได
อยางถูกตอง 
   เมื่อพระพุทธองคเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสมาสูเมืองสังกัสสะนครนั้น พระองคทรงเนรมิต                  
ใหเทวดา มนุษย และสัตวนรก สามารถมองเห็นซ่ึงกันและกันได ซ่ึงตอมาเรียกกันวาเปน  “วันพระพุทธเจา                     
เปดโลก” วันออกพรรษา ยังมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันมหาปวารณา” เปนวันท่ีพระภิกษุสงฆเปดโอกาสให
เพ่ือนพระภิกษุวากลาวตักเตือนกันดวยเมตตาจิต ปรารถนาดีตอผูถูกตัวเตือน ท้ังกาย วาจา ใจ สวนผูถูกตักเตือน          
ก็ตองมีใจกวาง มองเห็นความปรารถนาดีของผูกลาวตักเตือน โดยพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงมีพุทธานุญาต                  
ใหพระภิกษุกระทําการปวารณาตอกันโดยมีความหมายวา “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลาย                                
ผูจําพรรษาแลว ปวารณากันในสามลักษณะคือ ดวยการเห็นก็ดี ดวยการไดยินก็ดี และดวยการสงสัยก็ดี ”  

  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เปนประเพณีท่ีปฏิบัติมาตั้งแตสมัยคร้ังพุทธกาล  เปนประเพณีสําคัญ
ท่ีชาวพุทธนิยมทําในเทศกาลวันออกพรรษา  
   1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยในหลายท่ียังทําเปนขาวตมลูกโยน มาไวสําหรับใสบาตร                   
การตักบาตรเทโวเร่ิมมาตั้งแตตอนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส พุทธศาสนิกชนจึงได
พรอมใจกันนําภัตตาหารมาถวายแดพระสัมมาสัมพุทธเจา แตประชาชนท่ีมาเฝารับเสด็จนั้นมีจํานวนมาก บางพวก
ท่ีอยูหางจึงไมสามารถใสอาหารลงในบาตรได จึงตองทําขาวใหเปนกอน แลวโยนใสบาตร จนกระท่ังเปนประเพณี
นิยมมาจนถึงปจจุบัน 
       ตักบาตรเทโว หมายถึง วันทําบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเช่ือของ                           
พระพุทธศาสนิกชนวาเปนวันท่ีเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสหลังจากเทศนาอภิธรรมปฎกโปรดพุทธมารดา  
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        “เทโว” ยอมาจากคําวา “เทโวโรหนะ” ซ่ึงแปลวา การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง  
เมื่อพระพุทธองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณ แลวทรงเทศนาโปรดประชาชนในแควนตางๆ ของอินเดีย
ตอนเหนือ ตั้งแตเมืองราชคฤห เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ ซ่ึงเปนบิตุภูมิของพระองค             
ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติท้ังหลายถวนหนา แลวทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดา ซ่ึงหลังจากประสูติ
พระองคได 7 วัน ก็ส้ินพระชนม และไดไปเกิดเปนเทพบุตรอยูในสวรรคช้ันดุสิต ฉะนั้นในพรรษาท่ี 7 หลังจาก    
ตรัสรูพระพุทธองคจึงเสด็จขึ้นไปจําพรรษาบนสวรรคช้ันดาวดึงส เทศนาพระอภิธรรมปฎกโปรดพุทธมารดา                    
อยูพรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสมาประทับท่ีเมืองสังกัสสะ ประชาชน 
พากันไปเฝาพระพุทธองค  เพ่ือทําบุญตักบาตรอยางหนาแนน บางวัดก็ทําในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 11 บางวัดก็ทําในวันรุงขึ้น คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11  ท้ังนี้ แลวแตความตกลงรวมใจท้ังทางวัด 
และทางบาน พิธีทํานั้นทางวัดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบก ซ่ึงตั้งอยูบนลอเล่ือนไปชาๆ นําหนา
พระสงฆ พระภิกษุสามเณรถือบาตรเดินตามไปโดยลําดับ พุทธศาสนิกชนตางก็นําอาหารมาเรียงรายกันอยู                     
เปนแถว ตามแนวทางท่ีรถบุษบกนั้นจะผานเพ่ือตักบาตร ของท่ีนิยมใชตักบาตรเทโว ซ่ึงนอกจากเปนขาวปลา
อาหารท่ัวๆ ไปแลวยังมีขาวตมมัดใตและขาวตมลูกโยนอีกดวย 

  การท่ีพระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปจําพรรษาอยูเพียงสวรรคช้ันดาวดึงส ก็เนื่องจากมีพระประสงค                      
จะใหพระพุทธมารดาไดบรรลุโลกุตรธรรมอันเปนธรรมช้ันสูงสุดในพระพุทธศาสนาได  

  2. ประเพณีทอดกฐิน ถือเปนกาลทาน ท่ีเปนประเพณีสําคัญของพุทธศาสนิกชนอยางหนึ่ง                       
โดยมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษาคือวันแรม 1 ค่ําเดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12   
ประเพณีทอดกฐินมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา  

  นอกจากประเพณีท่ีถือปฏิบัติในวันออกพรรษาดังกลาวขางตนแลว ยังมีกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง                    
ท่ีเปนท่ีนิยมและมีผูสนใจไปรวมกิจกรรมกันอยางคับคั่ง คือ การชมบ้ังไฟพญานาค ซ่ึงเกิดขึ้นเพียงปละหนึ่งคร้ัง
เทานั้นคือวันออกพรรษา ซ่ึงจะมีพุทธศาสนิกชนไปรอชมบ้ังไฟกันท้ังสองฝงของแมน้ําโขงท่ีจังหวัดหนองคาย 
โดยเฉพาะอําเภอโพนพิสัยท่ีมีปริมาณบ้ังไฟขึ้นเยอะกวาท่ีอ่ืนๆ  

  การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันออกพรรษา  
  กิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวในวันออกพรรษา  
  1. ในวันออกพรรษา แตละครอบครัวก็ชวย ทําความสะอาดบาน  ประดับธงชาติและธงธรรมจักร 
จัดแตงท่ีบูชาประจําบาน 
   2. ศึกษาเอกสารและสนทนาเก่ียวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมท้ังหลักธรรม                          
การปวารณาและแนวทางปฏิบัติในครอบครัว  
   3.สมาชิกในครอบครัว ปรึกษา หารือ หาแนวทางในการปองกันการแกปญหา โดยใชหลักธรรม    
คือ ปวารณา 
   4. วันออกพรรษา นําครอบครัวไปบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร บริจาคทาน  
   5. ปฏิบัติธรรมท่ีวัด รักษาศีล ไหวพระสวดมนต ฟงธรรมเจริญภาวนา ในกรณีท่ีเปนวันหยุด                     
เนื่องในวันออกพรรษา 
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  กิจกรรมเก่ียวกับสถานศึกษาในวันออกพรรษา  
        1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา  
   2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันออกพรรษา รวมท้ังหลักธรรม เร่ืองปวารณา
และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
   3. ครูใหนักเรียนจัดทําปายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการ ประกวดเรียงความ ทําสมุดภาพ                          
ตอบปญหาธรรม บรรยายธรรม อภิปรายธรรม  
   4. ครูใหนักเรียนจัดทํารายงานเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีดีกับพฤติกรรมท่ีไมดี และวางแผนพัฒนา
พฤติกรรมไมดีใหนอยลง 
   5. ประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี  
   6. ครูพานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนท่ีวัด บําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตร บริจาคทาน รักษาศีล 
ฟงธรรม สนทนาธรรม เจริญภาวนา ในกรณีท่ีเปนวันหยุด และกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสม  

   กิจกรรมเก่ียวกับสถานท่ีทํางานในวันออกพรรษา  
       1. ทําความสะอาดบริเวณท่ีทํางาน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา  
       2. ประชาสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมท้ังหลักธรรมเร่ือง ปวารณา                     
และแนวทางปฏิบัติในสถานท่ีทํางาน 
   3. จัดใหมีการบรรยายธรรมและสนทนาธรรม  
   4. รวมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน ปลูกตนไม บริจาคโลหิต  
   5. หัวหนาหนวยงานใหโอกาสผูรวมงานไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยม ในกรณีท่ีเปนวันหยุด  
   6.จัดทําปายนิเทศเก่ียวกับอุดมการณในการทํางานโดยมีเปาหมายจะละเวนการกระทําช่ัว                       
ในเร่ืองใดๆ และกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสม  

  กิจกรรมเก่ียวกับสังคมในวันออกพรรษา  
        1. วัด สมาคม มูลนิธิ หนวยงาน องคกร ส่ือมวลชน ประชาสัมพันธเร่ืองวันออกพรรษา                           
โดยใชส่ือทุกรูปแบบ 
   2. จัดพิมพเอกสารเก่ียวกับความสําคัญของวันออกพรรษารวมท้ังหลักธรรมเร่ือง ปวารณา                     
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือเผยแผใหแกประชาชนในทองถิ่น และตามสถานท่ีชุมชน เชน สนามบิน สถานีรถไฟ                       
สถานีขนสง โรงธรรม ศูนยการคา รวมท้ังบนยานพาหนะตางๆ  
   3. เชิญชวนใหประชาชนท่ัวไปเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมศาสนา  เชน                         
ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม รักษาศีล สวดมนต 
   4. รณรงคทางส่ือมวลชนตางๆ ใหลด ละ เลิก อบายมุข และใหงดจําหนายส่ิงเสพติดทุกชนิด  
   5. ประกาศเกียรติคุณสถาบันหรือบุคคลผูทําคุณประโยชนตอสังคม  
  6. รณรงคใหมีการรักษาสภาพแวดลอม ปลูกตนไม ทําความสะอาดท่ีสาธารณะ  
  7. จัดประกวด สวดสรภัญญะ บรรยายธรรม คําขวัญ บทรอยกรอง บทความเก่ียวกับ                             
วันออกพรรษา และกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสม  
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  ประโยชนจะไดรับจากวันออกพรรษา 
        1. พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมท้ังหลักธรรม 
เร่ืองปวารณา และแนวทางปฏิบัติ  
   2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติท่ีดีตอวันออกพรรษา และเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต                          
ตามหลักธรรม คือ ปวารณา 
   3. พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา ซาบซ้ึง และตระหนักในความสําคัญของพระพุทธศาสนา  
   4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีรูจักปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาวพุทธไดอยางถูกตอง   
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