ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
" โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี "

นายศรายุทธ สาสนิท ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นําข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก) ตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟั งปั ญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศูนย์รบั เรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ ตามพระราชบัญญัตอิ าํ นวยความสะดวก เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่
บริการให้ความรู้ ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดเสริมปั ญญา และการมอบกายอุปกรณ์
แก่ผทู้ ี่มีความจําเป็ นของกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาํ เป็ นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
ฝึ กอบรมความรูเ้ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิ ดโครงการฝึ กอบรม หลักสูตร ความรูเ้ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รบั เกียรติ
จากอาจารย์กริช บัวทอง อดีตผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สํานัก
ความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง บรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติ
ความผิดทางละเมิดฯ แนวทางปฏิบตั ลิ า่ สุด กรณีศึกษาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
โดยผูบ้ ริหารได้มอบนโยบายในการปฏิบตั ริ าชการ และถอดบทเรียนการศึกษาดูงานตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหารส่
หารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

“บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ ฟื้ นฟู เยียวยาประชาชนผูป้ ระสบภัย
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสีย
ที่เกิดจากภัยพิบตั ิ เป็ นการบูรณาการความร่วมมือ และจัดการความเสี่ยงอย่างยัง่ ยืน โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็ นสักขีพยานและแสดงความยินดีในการลงนาม (MOU)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 (ฝั ง่ ทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดสระบุรี”

นายเรืองศั
องศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ชมนิทรรศการ และรับชมการถ่ายทอดสด
ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

-------------------------------ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
“ บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําปี 2562
เพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยใช้แนวทางตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
สร้างกระแสความตระหนักในการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด มุง้ เน้นกลุม่ เยาวชนทัง้ ในระบบ
การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุม่ สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจํา สถานพินจิ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดความสามารถ สนับสนุน
การจัดตัง้ ชมรมในสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นศูนย์เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ระดับเพชร โดยมีหวั หน้าส่วนราชการ

ร่วมเป็ นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
------------------------------ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
“ประวัติวนั อาสาฬหบูชา”

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 คํา่ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สําหรับวันอาสาฬหบูชา
ปี 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม ถือเป็ นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร คําว่า
"อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะ
ประกอบด้วยคํา 2 คํา คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคําว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา
เมือ่ นํามารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สาํ คัญในเดือน 8
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็ นครัง้ แรก
หลังจากตรัสรูไ้ ด้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปั ญจวัคคียท์ ง้ั 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ
พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็ นพระภิกษุรปู แรก
ในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนีม้ พี ระรัตนตรัยครบองค์สามบริบรู ณ์ครัง้ แรกในโลก คือ มีทงั้
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ทัง้ นี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคียท์ งั้ 5 เรียกว่า
"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา
หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
-2 สําเร็จเป็ นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทาน
อุปสมบทให้ดว้ ยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภกิ ขุอปสั
ปุ สัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็ น พระอริยสงฆ์องค์แรก
ในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
และได้อปุ สมบทตามลําดับ
ความสําคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสําคัญ 2 ประการ คือ
1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็ นข้อปฏิบตั ทิ ี่เป็ นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสม
ที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดําเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึง่ อย่างใด คือ
การหมกมุน่ ในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็ นการ
หลงเพลิดเพลินหมกมุน่ ในกามสุข หรือกามสุ
อกามสุขลั ลิกานุโยค
การสร้างความลําบากแก่ตน ดําเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บําเพ็ญตบะ
การทรมานตน คอยพึ่งอํานาจสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เป็ นต้น ซึ่งการดําเนินชีวิตแบบที่กอ่ ความทุกข์ให้ตนเหนือ่ ย
แรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค
ดังนัน้ เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบตั ทิ างสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็ นการ
ดําเนินชีวิตด้วยปั ญญา โดยมีหลักปฏิบตั เิ ป็ นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์
หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่
1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รูเ้ ข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็ นจริง
2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริตตัง้ ใจทําสิ่งที่ดงี าม
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคําสุจริต
4. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สจุ ริต
5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สจุ ริต
6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชัว่ บําเพ็ญดี
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทําการด้วยจิตสํานึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
8. สัมมาสมาธิ ตัง้ จิตมัน่ ชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มนั ่ คงไม่ฟ้ ุงซ่าน
2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส
ได้แก่
1. ทุกข์ ได้แก่ ปั ญหาทัง้ หลายที่เกิดขึน้ กับมนุษย์ บุคคลต้องกําหนดรูใ้ ห้เท่าทันตามความ
เป็ นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสูห้ น้าปั ญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่า
ทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
2. สมุทยั ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปั ญหา ตัวการสําคัญของทุกข์
คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กบั ปั จจัยอื่น ๆ

3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรูเ้ ท่าทันโลกและชีวิต
ดําเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น
-3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
พิธีกรรมโดยทัว่ ไปที่นยิ มกระทําในวันนี้ คือ การทําบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟั งพระธรรม
เทศนา และสวดมนต์ ในตอนคํา่ ก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็ นการสืบทอดประเพณีอนั ดีงามของไทยเรา
ดังนัน้ พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทัง้ ยังเป็ นการช่วย
ชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงทางแล้วนําไปประพฤติปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู้ ื่นต่อไปชัว่ กาลนาน
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