ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2561
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสระบุรี "

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ
พนักงานเจาหนาที่ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยยิ้มใหประชาชน" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดหนองไทร หมู 6 ตําบลคลองเรือ
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจาหนาที่รวมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่
ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผอนทุกข เติมสุข ประชาชนสระบุรี” จัดเจาหนาที่ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก และจัดเจาหนาที่
บริการใหความรู ตามโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ ของหองสมุดเสริมปญญา ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2561
“จิตอาสา เพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี นายสิงหราช วงษเสงี่ยม นายอําเภอเสาไห พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ
และจิตอาสา รวมกันทํากิจกรรมการทําความดี ดวยหัวใจ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา
กับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งไดนําเครื่องจักรกล เขาดําเนินงาน
ในพื้นที่คลองหวยแร บริเวณวัดปากบาง ตําบลงิ้วงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2561
“การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2”

นายวนพล จันทรวิทัน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม 6 วาระ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2561
“ อบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่ดีของขาราชการทองถิ่น”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่ดีของขาราชการทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใหบุคลากรในสังกัด
เกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกัน และไดศึกษาองคความรูใหม ๆ โดยมี
นายประดิษฐ ทิพยสุมาลัย อดีตรองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี นางปญจมาศ เด็ดแกว ผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนางสาวพรทิพย ศรีงาม หัวหนากลุมกฎหมาย ระเบียบ
และเรื่องรองทุกข เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ หองประชุมสัมมนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี
--------------------------------------------------------

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2561
“อบรมสงเสริมอาชีพ”

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนประธานเปดโครงการอบรม
สงเสริมอาชีพ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพื่อเปนการสรางการเรียนรูและพัฒนาดานอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหกลุมสตรี กลุมแมบาน นักเรียน นักศึกษา เขารับการฝกอบรมเพื่อตอยอด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพสินคา โดยไดรับความรวมมือในการเปนวิทยากรจาก องคการบริหาร
สวนตําบลบานปา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ หองประชุมสัมมนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2561
“บุญออกพรรษา”

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ปนี้ตรงกับ วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปนสําคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ คือ เปนวันสิ้นสุดการจําพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ไดอธิษฐาน
เขาจําพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปฎกกลาวไววา เปนวันที่ พระสัมมา
สัมพุทธเจา เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสมายังโลกมนุษย หลังจากที่พระองคไดเสด็จไปจําพรรษา และแสดง
พระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยูสวรรคชั้นดุสิต แตลงมาฟงพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส
วันออกพรรษา หมายถึงวันที่พนจากขอกําหนดทางพระวินัยที่ตองอยูประจําที่หรือในวัดแหงเดียว
ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน กลาวคือ เมื่อพระภิกษุไดอธิษฐานอยูจําพรรษาในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 แลวอยูประจําที่
หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแลวก็สามารถจาริกไปคางแรม
ที่อื่นได
วันออกพรรษา เรียกวาอยางหนึ่งวา “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่พระสงฆ
ทําปวารณากรรม คือเปดโอกาสใหเพื่อนพระภิกษุวากลาวตักเตือนกันดวยเมตตาจิตได เมื่อไดเห็นไดทั้งหรือสงสัย
ในพฤติกรรมของกันและกัน
วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจาเปดโลก
ในพรรษาที่ 7 นับแตปที่ตรัสรู พระพุทธองคจึงไดเสด็จขึ้นไปจําพรรษาบนสวรรคชั้นดาวดึงส
เทศนาพระอภิธรรมปฎกโปรดพระพุทธมารดาอยูหนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พระพุทธองคจึงเสด็จลงสูโลกมนุษยทางบันไดทิพย ทั้ง 3 ไดแก บันไดเงิน บันไดทอง
และบันไดแกว

-2ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร) ใหพระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรคชั้นดาวดึงสสูโลกมนุษย ที่ ประตูเมือง
สังกัสนคร ที่นั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนตางมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอยางเนืองแนนชาวพุทธจึงยึดถือ
ปรากฎการณในวัน แรม1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป เปนวันคลายวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงสูโลกมนุษย เรียก
“วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจาเปดโลก เพราะวันนั้นโลกทั้ง 3 คือ สวรรค มนุษย และ บาดาล (นรก)
ตางสามารถแลเห็นกันไดตลอดทั้ง 3 โลก
เมื่อพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาอยู ณ พระเชตุวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี มีพระภิกษุ
เหลานั้นเกรงจะเกิดการขัดแยงกันจนอยูไมสุขตลอดพรรษา จึงไดตั้งกติกาวาจะไมพูดจากัน (มูควัตร) เมื่อถึง
วันออกพรรษาพระภิกษุเหลานั้นก็พากันไปเขาเฝาพระพุทธเจาที่พระเชตวันมหาวิหาร กราบทูลเรื่องทั้งหมด
ใหทรงทราบ พระพุทธเจาทรงตําหนิ แลวทรงมีพระบรมพุทธานุญาตใหพระภิกษุกระทําการปวารณาตอกันวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาแลวปวารณากันในสามลักษณะ คือดวยการ
เห็นก็ดี ดวยการไดยินก็ดี ดวยการสงสัยก็ดี”
วันออกพรรษา เปนวันสําคัญของพุทธศาสนา
1. หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆไดรับพระบรมพุทธานุญาตใหจาริกไปคางแรมที่อื่นได
2. เมื่อออกพรรษาแลวพระสงฆจะไดนําความรูจากหลักธรรมและประสบการณที่ไดรับระหวาง
พรรษาไปเผยแผแกประชาชน
3. ในวันออกพรรษาพระสงฆไดทําปวารณา เปดโอกาสใหเพื่อนพระภิกษุวากลาวตักเตือน
เรื่องความประพฤติของตนเพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน
4. พุทธศาสนิกชนไดนําแบบอยางไปทําปวารณาเปดโอกาสใหผูอื่นวากลาว ตักเตือนตนเอง
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาตนและสรางสรรคสังคมตอไป
การถือปฏิบัติในวันออกพรรษา
วันออกพรรษาเปนวันปวารณาของพระสงฆโดยตรง ที่จะตองประชุมกันทําปวารณากรรม
แทนอุโบสถกรรม สําหรับพุทธศาสนิกชนฝายคฤหัสถ ก็ถือวาเปนวันพระสําคัญ มักนิยมไปทําทานรักษาศีล
และฟงธรรมเปนกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีประเพณีเนื่องดวยวันออกพรรษาอีกอยางหนึ่งเรียกวา
“ประเพณีตักบาตรเทโว”
คําวา “ตักบาตรเทโว” มาจากคําเต็มวา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” คือการตักบาตรเนื่องในโอกาส
ที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งคัมภีรอรรถกถาธรรมบทบันทึกไววา เมื่อพระพุทธเจาแสดง
ยมกปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยเปนคูๆ) ที่ตนมะมวงใกลเมืองสาวัตถีแลวก็เสด็จขึ้นไปจําพรรษาที่ 7 บนสวรรค
ชั้นดาวดึงส เพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเปนเวลา 3 เดือน ครั้นออกพรรษาแลวพระสัมมาสัมพุทธเจา
จึงเสด็จลงสูมนุษยโลกทางบันไดพาดลงใกลเมืองสังกัสสะ
หลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
ในเทศกาลออกพรรษา มีหลักธรรมสําคัญที่ควรนําไปปฏิบัติ คือ ปวารณา การเปดโอกาสใหผูอื่นวา
กลาวตักเตือนตนเองได ในการปวารณานี้อาจแบงบุคคลออกเปน 2 ฝาย คือ

-31. ผูวากลาวตักเตือน จะตองเปนผูมีเมตตา ปรารถนาดีตอผูที่ตนวากลาวตักเตือน เรียกวามีเมตตา
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ พรอมมูล
2. ผูถูกวากลาวตักเตือน ตองมีใจกวาง มองเห็นความปรารถนาดีของผูตักเตือน ดีใจดังมีผูมาบอก
ขุมทรัพยให การปวารณา จึงเปนคุณธรรมสรางความสมัครสมานสามัคคีและดํารงความบริสุทธิ์หมดจดไวในสังคม
พระสงฆ การปวารณา แมจะเปนสังฆกรรมของสงฆ ก็อาจนํามาประยุกตใชกับสังคมชาวบาน เชน การปวารณากัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ในสถานศึกษา ในสถานที่ทํางาน พนักงานในหางราน บริษัทและหนวยงานราชการ
เปนตน
วัตถุประสงคของกิจกรรมวันออกพรรษา
1. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษารวมทั้ง
หลักธรรม เรื่อง ปวารณาและแนวทางปฏิบัติ
2. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอยางถูกตองในวันออกพรรษา
และสามารถเลือกสรรหลักธรรม คือปวารณา ไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนและสังคม
3. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันออกพรรษา และเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต
ตามหลักธรรมคือ ปวารณา
4. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา ซาบซึ้งและตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา
5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหนาที่ของพุทธศาสนิกชนได
อยางถูกตอง
เมื่อพระพุทธองคเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสมาสูเมืองสังกัสสะนครนั้น พระองคทรงเนรมิต
ใหเทวดา มนุษย และสัตวนรก สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได ซึ่งตอมาเรียกกันวาเปน “วันพระพุทธเจา
เปดโลก” วันออกพรรษา ยังมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันมหาปวารณา” เปนวันที่พระภิกษุสงฆเปดโอกาสให
เพื่อนพระภิกษุวากลาวตักเตือนกันดวยเมตตาจิต ปรารถนาดีตอผูถูกตัวเตือน ทั้งกาย วาจา ใจ สวนผูถูกตักเตือน
ก็ตองมีใจกวาง มองเห็นความปรารถนาดีของผูกลาวตักเตือน โดยพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงมีพุทธานุญาต
ใหพระภิกษุกระทําการปวารณาตอกันโดยมีความหมายวา “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย
ผูจําพรรษาแลว ปวารณากันในสามลักษณะคือ ดวยการเห็นก็ดี ดวยการไดยินก็ดี และดวยการสงสัยก็ดี ”
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เปนประเพณีที่ปฏิบัติมาตั้งแตสมัยครั้งพุทธกาล เปนประเพณีสําคัญ
ที่ชาวพุทธนิยมทําในเทศกาลวันออกพรรษา
1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยในหลายที่ยังทําเปนขาวตมลูกโยน มาไวสําหรับใสบาตร
การตักบาตรเทโวเริ่มมาตั้งแตตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส พุทธศาสนิกชนจึงได
พรอมใจกันนําภัตตาหารมาถวายแดพระสัมมาสัมพุทธเจา แตประชาชนที่มาเฝารับเสด็จนั้นมีจํานวนมาก บางพวก
ที่อยูหางจึงไมสามารถใสอาหารลงในบาตรได จึงตองทําขาวใหเปนกอน แลวโยนใสบาตร จนกระทั่งเปนประเพณี
นิยมมาจนถึงปจจุบัน
ตักบาตรเทโว หมายถึง วันทําบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของ
พระพุทธศาสนิกชนวาเปนวันที่เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสหลังจากเทศนาอภิธรรมปฎกโปรดพุทธมารดา

-4“เทโว” ยอมาจากคําวา “เทโวโรหนะ” ซึ่งแปลวา การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง
เมื่อพระพุทธองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณ แลวทรงเทศนาโปรดประชาชนในแควนตางๆ ของอินเดีย
ตอนเหนือ ตั้งแตเมืองราชคฤห เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ ซึ่งเปนบิตุภูมิของพระองค
ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถวนหนา แลวทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดา ซึ่งหลังจากประสูติ
พระองคได 7 วัน ก็สิ้นพระชนม และไดไปเกิดเปนเทพบุตรอยูในสวรรคชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจาก
ตรัสรูพระพุทธองคจึงเสด็จขึ้นไปจําพรรษาบนสวรรคชั้นดาวดึงส เทศนาพระอภิธรรมปฎกโปรดพุทธมารดา
อยูพรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสมาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชน
พากันไปเฝาพระพุทธองค เพื่อทําบุญตักบาตรอยางหนาแนน บางวัดก็ทําในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 11 บางวัดก็ทําในวันรุงขึ้น คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ทั้งนี้ แลวแตความตกลงรวมใจทั้งทางวัด
และทางบาน พิธีทํานั้นทางวัดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบก ซึ่งตั้งอยูบนลอเลื่อนไปชาๆ นําหนา
พระสงฆ พระภิกษุสามเณรถือบาตรเดินตามไปโดยลําดับ พุทธศาสนิกชนตางก็นําอาหารมาเรียงรายกันอยู
เปนแถว ตามแนวทางที่รถบุษบกนั้นจะผานเพื่อตักบาตร ของที่นิยมใชตักบาตรเทโว ซึ่งนอกจากเปนขาวปลา
อาหารทั่วๆ ไปแลวยังมีขาวตมมัดใตและขาวตมลูกโยนอีกดวย
การที่พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปจําพรรษาอยูเพียงสวรรคชั้นดาวดึงส ก็เนื่องจากมีพระประสงค
จะใหพระพุทธมารดาไดบรรลุโลกุตรธรรมอันเปนธรรมชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได
2. ประเพณีทอดกฐิน ถือเปนกาลทาน ที่เปนประเพณีสําคัญของพุทธศาสนิกชนอยางหนึ่ง
โดยมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษาคือวันแรม 1 ค่ําเดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12
ประเพณีทอดกฐินมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา
นอกจากประเพณีที่ถือปฏิบัติในวันออกพรรษาดังกลาวขางตนแลว ยังมีกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง
ที่เปนที่นิยมและมีผูสนใจไปรวมกิจกรรมกันอยางคับคั่ง คือ การชมบั้งไฟพญานาค ซึ่งเกิดขึ้นเพียงปละหนึ่งครั้ง
เทานั้นคือวันออกพรรษา ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนไปรอชมบั้งไฟกันทั้งสองฝงของแมน้ําโขงที่จังหวัดหนองคาย
โดยเฉพาะอําเภอโพนพิสัยที่มีปริมาณบั้งไฟขึ้นเยอะกวาที่อื่นๆ
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันออกพรรษา
กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวในวันออกพรรษา
1. ในวันออกพรรษา แตละครอบครัวก็ชวย ทําความสะอาดบาน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร
จัดแตงที่บูชาประจําบาน
2. ศึกษาเอกสารและสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมทั้งหลักธรรม
การปวารณาและแนวทางปฏิบัติในครอบครัว
3.สมาชิกในครอบครัว ปรึกษา หารือ หาแนวทางในการปองกันการแกปญหา โดยใชหลักธรรม
คือ ปวารณา
4. วันออกพรรษา นําครอบครัวไปบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร บริจาคทาน
5. ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล ไหวพระสวดมนต ฟงธรรมเจริญภาวนา ในกรณีที่เปนวันหยุด
เนื่องในวันออกพรรษา

-5กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษาในวันออกพรรษา
1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา
2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันออกพรรษา รวมทั้งหลักธรรม เรื่องปวารณา
และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
3. ครูใหนักเรียนจัดทําปายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการ ประกวดเรียงความ ทําสมุดภาพ
ตอบปญหาธรรม บรรยายธรรม อภิปรายธรรม
4. ครูใหนักเรียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีกับพฤติกรรมที่ไมดี และวางแผนพัฒนา
พฤติกรรมไมดีใหนอยลง
5. ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดี
6. ครูพานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนที่วัด บําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตร บริจาคทาน รักษาศีล
ฟงธรรม สนทนาธรรม เจริญภาวนา ในกรณีที่เปนวันหยุด และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม
กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ทํางานในวันออกพรรษา
1. ทําความสะอาดบริเวณที่ทํางาน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา
2. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมทั้งหลักธรรมเรื่อง ปวารณา
และแนวทางปฏิบัติในสถานที่ทํางาน
3. จัดใหมีการบรรยายธรรมและสนทนาธรรม
4. รวมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน ปลูกตนไม บริจาคโลหิต
5. หัวหนาหนวยงานใหโอกาสผูรวมงานไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เปนวันหยุด
6.จัดทําปายนิเทศเกี่ยวกับอุดมการณในการทํางานโดยมีเปาหมายจะละเวนการกระทําชั่ว
ในเรื่องใดๆ และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม
กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมในวันออกพรรษา
1. วัด สมาคม มูลนิธิ หนวยงาน องคกร สื่อมวลชน ประชาสัมพันธเรื่องวันออกพรรษา
โดยใชสื่อทุกรูปแบบ
2. จัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษารวมทั้งหลักธรรมเรื่อง ปวารณา
และแนวทางปฏิบัติเพื่อเผยแผใหแกประชาชนในทองถิ่น และตามสถานที่ชุมชน เชน สนามบิน สถานีรถไฟ
สถานีขนสง โรงธรรม ศูนยการคา รวมทั้งบนยานพาหนะตางๆ
3. เชิญชวนใหประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมศาสนา เชน
ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม รักษาศีล สวดมนต
4. รณรงคทางสื่อมวลชนตางๆ ใหลด ละ เลิก อบายมุข และใหงดจําหนายสิ่งเสพติดทุกชนิด
5. ประกาศเกียรติคุณสถาบันหรือบุคคลผูทําคุณประโยชนตอสังคม
6. รณรงคใหมีการรักษาสภาพแวดลอม ปลูกตนไม ทําความสะอาดที่สาธารณะ
7. จัดประกวด สวดสรภัญญะ บรรยายธรรม คําขวัญ บทรอยกรอง บทความเกี่ยวกับ
วันออกพรรษา และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม

-6ประโยชนจะไดรับจากวันออกพรรษา
1. พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมทั้งหลักธรรม
เรื่องปวารณา และแนวทางปฏิบัติ
2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันออกพรรษา และเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต
ตามหลักธรรม คือ ปวารณา
3. พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา ซาบซึ้ง และตระหนักในความสําคัญของพระพุทธศาสนา
4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีรูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธไดอยางถูกตอง
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