
 
 
 
 
 
 

" โครงการหนว่ยบาํบดัทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวดัสระบรีุ " 

 
นายศรายทุธ  สาสนทิ ผูอ้าํนวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  นาํขา้ราชการ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ร่วมโครงการ “หนว่ยบาํบดัทกุข ์  

บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน” จงัหวดัสระบรีุ  เมื่อวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2562   
ณ  วดัศรทัธาประชากร (เขารวก) ตาํบลหนา้พระลาน  อาํเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดัสระบรีุ   

โดยจดัเจา้หนา้ท่ีร่วมรบัฟังปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามโครงการศนูยร์บัเร่ืองราว
รอ้งเรียน รอ้งทกุข ์พรอ้มเผยแพร ่ประชาสมัพันธเ์อกสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร 

ของราชการ ตามพระราชบญัญตัอิาํนวยความสะดวก เพ่ือบริการสาธารณะแกป่ระชาชน จดัเจา้หนา้ท่ี
บริการใหค้วามร ู ้ ตามโครงการหอ้งสมดุเคล่ือนท่ีของหอ้งสมดุเสริมปัญญา และการมอบกายอปุกรณ ์

แกผู่ท่ี้มีความจาํเป็นของกองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวดัสระบรีุ  
 
 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2562 



 ฝึกอบรมความรูเ้กี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิ ” 

 นายเรืองศกัดิ ์วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี  นายกองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  เปิดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูร ความรูเ้ก่ียวกบัความรบัผิดทางละเมิด 
ของบคุลากรองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยไดร้บัเกียรต ิ
จากอาจารยก์ริช  บวัทอง  อดตีผูอ้าํนวยการกลุม่งานวิเคราะหแ์ละประเมินผลคดปีกครอง  สาํนกั 
ความรบัผิดทางแพ่ง กรมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลงั  บรรยายในหวัขอ้  พระราชบญัญตั ิ
ความผิดทางละเมิดฯ แนวทางปฏิบตัลิา่สดุ  กรณีศึกษาดา้นการเงนิ การคลงั และการพัสด ุ  
โดยผูบ้ริหารไดม้อบนโยบายในการปฏิบตัริาชการ  และถอดบทเรียนการศึกษาดงูานตามโครงการ 
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ณ หอ้งประชมุองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  
 
 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดหารสว่นจงัหวัดหารสว่นจงัหวัด   
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“บันทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสระบรีุ” 
 
 
 
 
 
 

  นายแมนรตัน ์ รตันสคุนธ ์  ผูว่้าราชการจงัหวดัสระบรีุ  นายเรืองศักดิ์  วรหาญ 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  ลงนาม 
บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ว่าดว้ยความร่วมมือในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดสระบรีุ 
เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และพฒันาขดีความสามารถในการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยั  บรรเทาความเดอืดรอ้น  ชว่ยเหลือ  ฟ้ืนฟู  เยียวยาประชาชนผูป้ระสบภยั 
เพ่ิมพนูความรู ้ ทกัษะ  ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหม้ีมาตรฐาน  ลดการสญูเสีย 
ท่ีเกิดจากภยัพิบตั ิ เป็นการบรูณาการความร่วมมือ  และจดัการความเส่ียงอย่างยัง่ยืน  โดยมี 
หวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัสระบรีุ  ร่วมเป็นสกัขพียานและแสดงความยินดใีนการลงนาม (MOU) 
เมื่อวนัท่ี  15  พฤษภาคม  2562  ณ หอ้งประชมุ  ชัน้ 3 (ฝัง่ทางรถไฟ)  ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรีุ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด   
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““พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจงัหวดัสระบรีุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจงัหวดัสระบรีุ” ”   

  
    นายเรืนายเรืองศกัดิ ์องศกัดิ ์  วรหาญ วรหาญ   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์าร
บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ หวัหนา้สว่นราชการ   ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภเิษกร่วมพระราชพิธีบรมราชาภเิษก  
จงัหวดัสระบรีุ  ซ่ึงจดักิจกรรมลงนามถวายพระพร  ชมนทิรรศการ  และรบัชมการถ่ายทอดสดจงัหวดัสระบรีุ  ซ่ึงจดักิจกรรมลงนามถวายพระพร  ชมนทิรรศการ  และรบัชมการถ่ายทอดสด  
ของโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งปของโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ระหว่างวนัท่ี  4 ระเทศไทย  ระหว่างวนัท่ี  4 ––  6  6  พฤษภาคม  2562 พฤษภาคม  2562   
ณ  ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรีุ ณ  ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรีุ  
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“ “ บนัทึกขอ้ตกลงการรบัเงนิอดุหนนุ โครงการ บนัทึกขอ้ตกลงการรบัเงนิอดุหนนุ โครงการ TTOO  BBEE  NNUUMMBBEERR  OONNEE  ””  

  
    นายเรืองศกัดิ ์ วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารนายเรืองศกัดิ ์ วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์าร  
บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  นายร ุ่งฤทยั  มวลประสิทธ์ิพร  นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัสระบรีุ บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  นายร ุ่งฤทยั  มวลประสิทธ์ิพร  นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัสระบรีุ   
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการรบัเงนิอดุหนนุ  โครงการ ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการรบัเงนิอดุหนนุ  โครงการ TTOO  BBEE  NNUUMMBBEERR  OONNEE      ประจาํปี 2562ประจาํปี 2562  
เพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  โดยใชแ้นวทางตามโครงการ เพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  โดยใชแ้นวทางตามโครงการ TTOO  BBEE  NNUUMMBBEERR  OONNEE  
สรา้งกระแสความตระหนกัในการป้องกนัเยาวชนใหห่้างไกลยาเสพติด  มุง้เนน้กลุม่เยาวชนทัง้ในระบบสรา้งกระแสความตระหนกัในการป้องกนัเยาวชนใหห่้างไกลยาเสพติด  มุง้เนน้กลุม่เยาวชนทัง้ในระบบ  
การศึกษาการศึกษา  และการศึกษาตามอธัยาศยั  กลุม่สถานประกอบการ  ชมุชน  เรือนจาํ  สถานพินจิและการศึกษาตามอธัยาศยั  กลุม่สถานประกอบการ  ชมุชน  เรือนจาํ  สถานพินจิ  
สง่เสริมและสนบัสนนุใหส้มาชิกโครงการฯ  เขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดความสามารถ  สง่เสริมและสนบัสนนุใหส้มาชิกโครงการฯ  เขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดความสามารถ  สนบัสนนุสนบัสนนุ  
การจดัตัง้ชมรมในสถานศึกษาและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เป็นศนูยเ์ผยแพร่และแลกเปล่ียนการจดัตัง้ชมรมในสถานศึกษาและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เป็นศนูยเ์ผยแพร่และแลกเปล่ียน  
เรียนร ูร้ะดบัจงัหวัเรียนร ูร้ะดบัจงัหวัด  ด  TTOO  BBEE  NNUUMMBBEERR  OONNEE    ตน้แบบ ระดบัเพชร  ตน้แบบ ระดบัเพชร  โดยมีหวัหนา้สว่นราชการ  โดยมีหวัหนา้สว่นราชการ    

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด   
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ร่วมเป็นสกัขพียาน  เมื่อวนัท่ี ร่วมเป็นสกัขพียาน  เมื่อวนัท่ี   21 21   พฤษภาคม พฤษภาคม   2562  ณ  หอ้งประชมุ2562  ณ  หอ้งประชมุ  ชัน้ 2ชัน้ 2    องคก์ารบริหารสว่นองคก์ารบริหารสว่น
จงัหวดัสระบรีุ  จงัหวดัสระบรีุ    
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““ประวตัิวนัอาสาฬหบชูาประวตัิวนัอาสาฬหบชูา””  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
  
    วนัอาสาฬหบชูา วนัอาสาฬหบชูา   ตรงกบัตรงกบัวนัขึน้ วนัขึน้ 1155  คํา่ เดอืน คํา่ เดอืน 88  ของทกุ ๆ ปี สาํหรบัของทกุ ๆ ปี สาํหรบัวันอาสาฬหบชูา วันอาสาฬหบชูา   
ปี ปี 22556622    ตรงกบัวนัองัคารตรงกบัวนัองัคารท่ี ท่ี 1166    กรกฎาคม กรกฎาคม   ถือเป็นวนัหยดุราชการและวนัหยดุธนาคาร ถือเป็นวนัหยดุราชการและวนัหยดุธนาคาร   คาํว่า คาํว่า 
"อาสาฬหบชูา" สามารถอ่านได ้"อาสาฬหบชูา" สามารถอ่านได ้22  แบบ คือ อาแบบ คือ อา--สานสาน--หะหะ--บูบู--ชา ชา   หรือ อาหรือ อา--สาสา--ละละ--หะหะ--บูบู--ชา ซ่ึงจะชา ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยคาํ ประกอบดว้ยคาํ 22  คาํ คือ อาสาฬห ท่ีแปลว่า เดอืน คาํ คือ อาสาฬห ท่ีแปลว่า เดอืน 88  ทางจนัทรคต ิกบัคาํว่า บชูา ท่ีแปลว่า การบชูา ทางจนัทรคต ิกบัคาํว่า บชูา ท่ีแปลว่า การบชูา 
เมือ่นาํมารวมกนัจึงแปลว่า การบชูาในเดอืน เมือ่นาํมารวมกนัจึงแปลว่า การบชูาในเดอืน 88  หรือการบชูาเพ่ือระลึกถึงเหตกุารณส์าํคญัในเดอืน หรือการบชูาเพ่ือระลึกถึงเหตกุารณส์าํคญัในเดอืน 88    

    วนัอาสาฬหบชูา คือวนัท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศพระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรก วนัอาสาฬหบชูา คือวนัท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศพระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรก 
หลงัจากตรัสร ูไ้ด ้หลงัจากตรัสร ูไ้ด ้22  เดอืน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพรเดอืน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคียท์ัง้ ะปัญจวคัคียท์ัง้ 55  ไดแ้ก ่พระโกณฑญัญะ ไดแ้ก ่พระโกณฑญัญะ   
พระวปัปะ พระวปัปะ   พระภทัทิยะ พระภทัทิยะ   พระมหานามะ และพระอสัสชิ พระมหานามะ และพระอสัสชิ   ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั   เมืองพาราณสี เมืองพาราณสี   
แควน้มคธ แควน้มคธ   จนพระอญัญาโกณฑญัญะ จนพระอญัญาโกณฑญัญะ   ไดบ้รรลธุรรมและขอบวชเป็นพระภกิษรุปูแรกไดบ้รรลธุรรมและขอบวชเป็นพระภกิษรุปูแรก  
ในพระพทุธศาสนา ในพระพทุธศาสนา   จึงถือว่าวนันีม้พีระรตันตรยัครบองคส์ามบริบรูณค์จึงถือว่าวนันีม้พีระรตันตรยัครบองคส์ามบริบรูณค์รัง้แรกในโลก คือ มีทัง้รัง้แรกในโลก คือ มีทัง้                                          
พระพทุธ พระพทุธ   พระธรรม พระธรรม   และพระสงฆ ์และพระสงฆ ์  ซ่ึงเหตกุารณน์ีเ้กิดขึน้กอ่นพทุธศกัราช ซ่ึงเหตกุารณน์ีเ้กิดขึน้กอ่นพทุธศกัราช 4455  ปีปี  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด   

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2562 



    ทัง้นี้ทัง้นี้    พระธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงแกปั่ญจวคัคียท์ัง้ พระธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงแกปั่ญจวคัคียท์ัง้ 55    เรียกว่า เรียกว่า   
"ธมัมจกักปัปวตันสตูร" แปลว่า "ธมัมจกักปัปวตันสตูร" แปลว่า   พระสตูรแห่งการหมนุวงลอ้ธรรม ซ่ึงหลงัจากปฐมเทศนา พระสตูรแห่งการหมนุวงลอ้ธรรม ซ่ึงหลงัจากปฐมเทศนา   
หรือเทศนากณัฑแ์รกท่ีพระองคท์รงแสดงจบลง พระอญัญาโกณฑญัญะก็ไดด้วงตาเห็นธรรม หรือเทศนากณัฑแ์รกท่ีพระองคท์รงแสดงจบลง พระอญัญาโกณฑญัญะก็ไดด้วงตาเห็นธรรม   
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สาํเร็จเป็นพระโสดาบนั จึงขออปุสมบทเป็นพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้ก็ไดป้ระทานสาํเร็จเป็นพระโสดาบนั จึงขออปุสมบทเป็นพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้ก็ไดป้ระทาน
อปุสมบทใหด้ว้ยวิธีท่ีเรียกว่า "เอหิภกิขอุ ุอปุสมบทใหด้ว้ยวิธีท่ีเรียกว่า "เอหิภกิขอุปุสมัปทา" พระโกณฑญัญะจึงไดเ้ป็น พระอริยสงฆอ์งคแ์รกปสมัปทา" พระโกณฑญัญะจึงไดเ้ป็น พระอริยสงฆอ์งคแ์รก  
ในพระพทุธศาสนา ตอ่มา พระวปัปะ พระภทัทิยะ พระมหานามะ และพระอสัสชิ ก็ไดด้วงตาเห็นธรรม ในพระพทุธศาสนา ตอ่มา พระวปัปะ พระภทัทิยะ พระมหานามะ และพระอสัสชิ ก็ไดด้วงตาเห็นธรรม 
และไดอ้ปุสมบทตามลาํดบั และไดอ้ปุสมบทตามลาํดบั   

    ความสาํคญัของการปฐมเทศนา มีหลกัธรรมสาํคญั ความสาํคญัของการปฐมเทศนา มีหลกัธรรมสาํคญั 22  ประการ คือ ประการ คือ   
                      11..  มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นขอ้ปฏิบตัท่ีิเป็นกลาง ๆ ถกูตอ้งและเหมาะสมเป็นขอ้ปฏิบตัท่ีิเป็นกลาง ๆ ถกูตอ้งและเหมาะสม
ท่ีจะใหบ้รรลถึุงจดุหมายได ้มิใชก่ารดาํเนนิชวิีตท่ีเอียงสดุ ท่ีจะใหบ้รรลถึุงจดุหมายได ้มิใชก่ารดาํเนนิชวิีตท่ีเอียงสดุ 22  อย่าง หรืออย่างหนึง่อย่างใด คืออย่าง หรืออย่างหนึง่อย่างใด คือ  

                        การหมกมุน่ในความสขุทางกาย มวัเมาในรปู รส กล่ิน เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการการหมกมุน่ในความสขุทางกาย มวัเมาในรปู รส กล่ิน เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการ
หลงเพลิดเพลินหมกมุน่ในกามสขุ หรืหลงเพลิดเพลินหมกมุน่ในกามสขุ หรือกามสขุลัลิกานโุยค อกามสขุลัลิกานโุยค   

                        การสรา้งความลาํบากแกต่น ดาํเนนิชวิีตอย่างเล่ือนลอย การสรา้งความลาํบากแกต่น ดาํเนนิชวิีตอย่างเล่ือนลอย   เชน่ บาํเพ็ญตบะเชน่ บาํเพ็ญตบะ  
การทรมานตน คอยพ่ึงอาํนาจส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ การทรมานตน คอยพ่ึงอาํนาจส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ   เป็นตน้ เป็นตน้   ซ่ึงการดาํเนนิชวิีตแบบท่ีกอ่ความทกุขใ์หต้นเหนือ่ยซ่ึงการดาํเนนิชวิีตแบบท่ีกอ่ความทกุขใ์หต้นเหนือ่ย
แรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อตัตกิลมถานโุยค       แรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อตัตกิลมถานโุยค         

                    ดงันัน้ ดงันัน้   เพ่ือละเวน้ห่างจากการปฏิบตัทิางสดุเหล่านี ้ตอ้งใชท้างสายกลาง ซ่ึงเป็นการเพ่ือละเวน้ห่างจากการปฏิบตัทิางสดุเหล่านี ้ตอ้งใชท้างสายกลาง ซ่ึงเป็นการ
ดาํเนนิชวิีตดว้ยปัญญา โดยมีหลกัปฏิบตัเิป็นองคป์ระกอบ ดาํเนนิชวิีตดว้ยปัญญา โดยมีหลกัปฏิบตัเิป็นองคป์ระกอบ 88  ปรประการ เรียกว่า อริยอฏัฐงัคิกมคัค ์ะการ เรียกว่า อริยอฏัฐงัคิกมคัค ์  
หรือ มรรคมีองค ์หรือ มรรคมีองค ์88  ไดแ้ก ่ไดแ้ก ่  
                            11..  สมัมาทิฏฐ ิเห็นชอบ คือ ร ูเ้ขา้ใจถกูตอ้ง เห็นตามท่ีเป็นจริง สมัมาทิฏฐ ิเห็นชอบ คือ ร ูเ้ขา้ใจถกูตอ้ง เห็นตามท่ีเป็นจริง   
    22..  สมัมาสงักปัปะ ดาํริชอบ คือ คิดสจุริตตัง้ใจทาํส่ิงท่ีดงีาม สมัมาสงักปัปะ ดาํริชอบ คือ คิดสจุริตตัง้ใจทาํส่ิงท่ีดงีาม   
    33..  สมัมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลา่วคาํสจุริต สมัมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลา่วคาํสจุริต   
                          44..  สมัมากมัมนัตะ กระทาํชอบ คือ ทาํการท่ีสจุริต สมัมากมัมนัตะ กระทาํชอบ คือ ทาํการท่ีสจุริต   
                          55..  สมัมาอาชีวะ อาชพีชอบ คือ ประกอบสมัมาชีพหรืออาชพีท่ีสจุริต สมัมาอาชีวะ อาชพีชอบ คือ ประกอบสมัมาชีพหรืออาชพีท่ีสจุริต   
                          66..  สมัมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชัว่บาํเพ็ญด ีสมัมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชัว่บาํเพ็ญด ี  
                          77..  สมัมาสต ิระลึกชอบ คือ ทาํการดว้ยจิตสาํนึกเสมอ ไมเ่ผลอพลาด สมัมาสต ิระลึกชอบ คือ ทาํการดว้ยจิตสาํนึกเสมอ ไมเ่ผลอพลาด   
                          88..  สมัมาสมาธิ ตัง้จิตมัน่ชอบ คือ คมุจิตใหแ้นว่แนม่ัน่คงไมฟุ้่งซ่านสมัมาสมาธิ ตัง้จิตมัน่ชอบ คือ คมุจิตใหแ้นว่แนม่ัน่คงไมฟุ้่งซ่าน  

                      22..  อริยสจั อริยสจั 44  แปลว่า ความจริงอนัประเสริฐของอริยะ ซ่ึงคือ บคุคลท่ีห่างไกลจากกิเลส แปลว่า ความจริงอนัประเสริฐของอริยะ ซ่ึงคือ บคุคลท่ีห่างไกลจากกิเลส 
ไดแ้ก ่ ไดแ้ก ่   
                                  11..  ทกุข ์ไดแ้ก ่ปัญหาทัง้หลายท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย ์บคุคลตอ้งกาํหนดรูใ้หเ้ทา่ทนัตามความทกุข ์ไดแ้ก ่ปัญหาทัง้หลายท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย ์บคุคลตอ้งกาํหนดรูใ้หเ้ทา่ทนัตามความ
เป็นจริงว่ามนัคืออะไร ตอ้งยอมรบัร ู ้กลา้สูห้นา้ปัญหา กลา้เผชญิความจริง ตอ้งเขา้ใจในสภาวะโลกว่าเป็นจริงว่ามนัคืออะไร ตอ้งยอมรบัร ู ้กลา้สูห้นา้ปัญหา กลา้เผชญิความจริง ตอ้งเขา้ใจในสภาวะโลกว่า
ทกุส่ิงไมเ่ท่ียง มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน ไมยึ่ดตดิ  ทกุส่ิงไมเ่ท่ียง มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน ไมยึ่ดตดิ    
                                  22..  สมทุยั ไดแ้ก ่เหตเุกิดแห่งทกุข ์หรือสาเหตขุองปัญหา ตวัการสาํคญัของทกุข ์สมทุยั ไดแ้ก ่เหตเุกิดแห่งทกุข ์หรือสาเหตขุองปัญหา ตวัการสาํคญัของทกุข ์                                                      
คือ ตณัหาหรือเสน้เชอืกแห่งความอยากซ่ึงสมัพันธก์บัปัจจยัอ่ืน ๆ  คือ ตณัหาหรือเสน้เชอืกแห่งความอยากซ่ึงสมัพันธก์บัปัจจยัอ่ืน ๆ    



                                  33..  นโิรธ ไดแ้ก ่ความดบัทกุข ์เร่ิมดว้ยชวิีตท่ีอิสระ อยู่อย่างร ูเ้ทา่ทนัโลกแลนโิรธ ไดแ้ก ่ความดบัทกุข ์เร่ิมดว้ยชวิีตท่ีอิสระ อยู่อย่างร ูเ้ทา่ทนัโลกและชีวิต ะชีวิต                                               
ดาํเนนิชวิีตดว้ยการใชปั้ญญา  ดาํเนนิชวิีตดว้ยการใชปั้ญญา    
                          44..  มรรค ไดแ้ก ่กระบวนวิธีแห่งการแกปั้ญหา อนัไดแ้ก ่มรรคมีองค ์มรรค ไดแ้ก ่กระบวนวิธีแห่งการแกปั้ญหา อนัไดแ้ก ่มรรคมีองค ์88  ประการประการ                                                  
ดงักล่าวขา้งตน้ ดงักล่าวขา้งตน้   
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    กิจกรรมวนัอาสาฬหบชูา กิจกรรมวนัอาสาฬหบชูา   

                        พิธีกรรมโดยทัว่ไปท่ีนยิมกระทาํในวนันี ้คือ การทาํบญุ ตกับาตร รกัษาศีล ฟังพระธรรมพิธีกรรมโดยทัว่ไปท่ีนยิมกระทาํในวนันี ้คือ การทาํบญุ ตกับาตร รกัษาศีล ฟังพระธรรม
เทศนา และสวดมนต ์ในตอนคํา่ก็จะมีการเวียนเทียนท่ีเป็นการสืบทอดประเพณีอนัดงีามของไทยเรา เทศนา และสวดมนต ์ในตอนคํา่ก็จะมีการเวียนเทียนท่ีเป็นการสืบทอดประเพณีอนัดงีามของไทยเรา 
ดงันัน้ พทุธศาสนกิชนทัง้หลายควรเขา้วัด ดงันัน้ พทุธศาสนกิชนทัง้หลายควรเขา้วัด   เพ่ือนอ้มระลึกถึงคณุพระรัตนตรยั อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยเพ่ือนอ้มระลึกถึงคณุพระรัตนตรยั อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ย                                    
ชะลา้งจิตใจใหป้ลอดโปร่งผอ่งใส ชะลา้งจิตใจใหป้ลอดโปร่งผอ่งใส   มีความมีความเขา้ใจอย่างถกูตอ้งตรงทางแลว้นาํไปประพฤตปิฏิบตั ิเขา้ใจอย่างถกูตอ้งตรงทางแลว้นาํไปประพฤตปิฏิบตั ิ  

เพ่ือประโยชนต์นและประโยชนผ์ูอ่ื้นตอ่ไปชัว่กาลนานเพ่ือประโยชนต์นและประโยชนผ์ูอ่ื้นตอ่ไปชัว่กาลนาน  
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