
 

 

 

 

 

“ รวมพลงัสตรีสระบรีุ ครัง้ที่ 6 ”  

  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบตัิหนา้ที่ นายกองคก์าร 

 บริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ร่วมงานรวมพลงัสตรีสระบรีุ ครัง้ที ่6 เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2562 

 โดยองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  สนบัสนนุสถานทีใ่นการจดักิจกรรมในครัง้นี ้ซ่ึงชว่งเชา้  

 นายวชัรพงษ ์ควิูจิตรสวุรรณ เลขานกุารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธาน 

 ในพิธีทอดผา้ป่า ชว่งบ่าย นายแมนรตัน ์รตันสคุนธ ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบรีุ เป็นประธาน 

 เปิดกรวยกระทงดอกไมแ้ละกลา่วสดดุี  พรอ้มเย่ียมชมพบปะกลุม่สตรีสมัมาชพี  

 ณ  หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ 
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โครงการ “หนว่ยบ าบดัทกุข ์บ ารงุสขุ สรา้งรอยยิ้มใหก้บัระชาชน”จงัหวดัสระบรีุ 

       นายสจุิน  บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี นายสมบรูณ ์รตันส์ าอางค ์

นายจีรศักดิ ์ จึงรศัมพีานชิ สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี เขตอ าเภอหนองแค  

พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสระบรุี 

ร่วมโครงการ “หนว่ยบ าบดัทกุข ์บ ารงุสขุ สรา้งรอยยิ้มใหป้ระชาชน” จงัหวัดสระบรุี  ณ  หมูท่ี่ 8 

บริเวณวัดบา้นบกนอ้ย  ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบรุี ในวันที่ 17 กนัยายน 2562  

โดยจดัเจา้หนา้ที่ร่วมรับฟังปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศนูยร์บัเรื่องราว 

รอ้งเรียน รอ้งทกุข ์ พรอ้มเผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์อกสาร ตามพระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสาร 

ของราชการ  และพระราชบญัญัตอิ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  

เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน จดัเจา้หนา้ที่บริการใหค้วามรูต้ามโครงการหอ้งสมดุเคลื่อนที่ 

ของหอ้งสมดุเสริมปัญญา  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี และการมอบกายอปุกรณ์ 

แก่ผูท้ี่มคีวามจ าเป็น กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นตอ่สขุภาพจังหวัดสระบรุี 
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“ อบรมสมัมนาเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม  ประจ าปี 2562 ” 

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ จดัโครงการฝึกอบรมสมัมนาเสริมสรา้งคณุธรรม  

 จริยธรรม ส าหรบัคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  ขา้ราชการคร ู 

 ลกูจา้งประจ า พนกังานเจา้หนา้ที่  ประจ าปี 2562 เพื่อปลกูฝังจิตส านกึใหบ้คุลากรมีคณุธรรม 

 จริยธรรม  เขา้ใจหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนา  โดยจดัการบรรยายธรรมะเจริญจิต 

 ภาวนาถวายเป็นพระราชกศุล ถวายสงัฆทาน  โดยนายเรืองศกัดิ์ วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหาร 

 สว่นจงัหวดั ปฏิบตัิหนา้ที่  นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  ไดม้อบนโยบายในการ 

 ปฏิบัตริาชการ  และรว่มกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ้ กิจกรรมสรา้งแรงบันดาลใจ การท างาน 

 เป็นทีม  เพื่อการพฒันาองคก์ร เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2562  ณ หอ้งประชมุสมัมนาองคก์าร 

 บริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ   
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“ อบจ.สระบรีุ MOU สนบัสนนุเคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ” 

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบตัิหนา้ที่ นายก องคก์าร 

บริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  และนายแพทยร์ ุ่งฤทยั มวลประสิทธ์ิพร นายแพทยส์าธารณสขุ 

จงัหวดัสระบรีุ  ลงนามบันทึกขอ้ตกลงรบัเงนิอดุหนนุ (MOU)เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยด าเนนิโครงการ

ความครอบคลมุเขา้ถึงเคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ (AED) จ านวน 16,640,000 บาท 

(สิบหกลา้นหกแสนสีห่มื่นบาทถว้น) และเพ่ือเป็นค่าใชจ้า่ยด าเนนิการโครงการจดัหาสารเคมี 

ทีมีฟอสเพื่อป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จ านวน 5,173,700 บาท (หา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น) เมื่อวนัที่ 13 

กนัยายน 2562  ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 ส านกังานองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  
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“ คณะกรรมาธิการการปกครองทอ้งถ่ิน วฒิุสภา  ศึกษาดงูานภาพรวมการบริหารงาน 

ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ” 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

พลเอกเลิศรตัน รตันวานชิ ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองทอ้งถ่ิน วฒิุสภา  

นายศภุชยั สมเจริญ รองประธานวฒิุสภา พรอ้มคณะ ศึกษาดงูานรบัฟังบรรยายสรปุ 

เกี่ยวกบัภาพรรวมการบริหารงานขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ พรอ้มทัง้รวมรบัฟัง

ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงานตามภารกิจหนา้ที่  โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  

รองผูว่้าราชการจงัหวดัสระบรีุ นายเรืองศกัดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  

ปฏิบัติหนา้ที่ นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร 

สว่นจงัหวดัสระบรีุ  ทอ้งถ่ินจงัหวดัสระบรีุ  นายอ าเภอเมืองสระบรีุ นายกองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถ่ิน และหวัหนา้สว่นราชการ ร่วมใหก้ารตอ้นรบั เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2562  

ณ หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ 
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“ ประวตัคิวามเป็นมาประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ ” 

ตกับาตรเทโว   

หมายถึง การท าบญุตกับาตร ในวนัแรม 1 ค า่ เดอืน 11 เนือ่งในโอกาสที่พระพทุธเจา้เสด็จลง 

จากเทวโลก ค าว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากค าว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ)  ซ่ึงแปลว่า 

การเสด็จลงจากเทวโลก 

ความเดมิมีว่า ในพรรษาที่ 7 นบัแตว่นัตรสัร ู ้พระพทุธเจา้เสด็จไปจ าพรรษาอยู่บนสวรรค ์                          

ชัน้ดาวดึงส ์ เพ่ือเทศนโ์ปรดพระพทุธมารดา ท่ีไดก้ าเนดิเป็นเทพบตุรอยูใ่นชัน้ดสิุต จนบรรล ุ

โสดาปัตตผิล  ครัน้ออกพรรษาในวนัขึน้ 15 ค า่ เดอืน 11 แลว้ จึงเสด็จลงจากเทวโลก ที่เมือง

สงักสัสนคร  ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ไดม้ีเนนิเป็นอนัเดยีวกนัจนถึงพรหมโลก เมื่อทรง 

แลดขูา้งลา่ง สถานที่นัน้ก็มีเนนิอนัเดยีวกนัจนถึงอเวจีมหานรก  ทรงแลดทูิศใหญ่และทิศเฉียง 

จกัรวาลหลายแสนก็มีเนนิเป็นอนัเดยีวกนั  เทวดาก็เห็นพวกมนษุย ์ แมพ้วกมนษุยก็์เห็นเทวดา 

สตัวน์รกก็เห็นมนษุยแ์ละเทวดา  ตา่งก็เห็นกนัเฉพาะหนา้ทีเดยีว ล าดบันัน้ พระผูม้ีพระภาคเจา้ 

จึงทรงเปลง่ฉพัพรรณรงัสี  ขณะที่พระองคเ์สด็จลงมาจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ รุ่งขึน้วนัแรม 

1 ค า่ เดอืน 11  ชาวเมืองจึงพากนัท าบญุตกับาตรเป็นการใหญ่ เพราะไมไ่ดเ้ห็นพระพทุธเจา้ 

มาถึง 3 เดอืน การท าบญุตกับาตรในวนันัน้จึงไดช้ือ่ว่า ตกับาตรเทโวโรหณะ ตอ่มามีการเรียก

กร่อนไปเหลือเพียง ตกับาตรเทโว  เพ่ือระลึกถึงเหตกุารณใ์นวนันัน้ จึงนยิม ตกับาตรเทโว  

กนัจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเทา่ทกุวนันี้ 
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ประวติัความเป็นมาวนัตกับาตรเทโว 

           ประเพณีการตกับาตรเทโวโรหณะ มีดงันี ้พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมเทศนาแกป่ระชาชน

อยู่เป็นประจ า ณ นครสาวตัถี จนมีประชาชนจ านวนมากหนัมาเลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนา

จึงเป็นเหตทุ าใหเ้หลา่เดยีรถียเ์สื่อมลง (เดยีรถีย ์หมายถึง นกับวชประเภทหนึง่มีมากอ่น

พระพทุธศาสนาและเป็นปฏิปักษต์อ่พระพทุธศาสนาอย่างย่ิง มีพทุธบญัญตัวิ่า หากเดยีรถีย ์

จะมาขอบวชในพระพทุธศาสนาตอ้งมารบัการฝึก เพ่ือตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสแนน่อนเสียกอ่น 

เรียกว่า ตติถิยปริวาส) พวกเดยีรถียเ์ดอืดรอ้นเนือ่งจาก เคร่ืองถวายสกัการะก็ลดนอ้ยลง 

ตามไปดว้ย   จึงคิดหาวิธีที่จะท าลายพระพทุธศาสนาโดยการกลา่วรา้ยพระพทุธเจา้ แตป่ระชาชน 

ก็ยงัเลื่อมใสศรทัธาเหมือนเคยในที่สดุเดยีรถีย ์ จึงใชอ้บุายท าลายพระพทุธศาสนาโดยการใช ้

พทุธบญัญตัทิี่ว่ามัน่ใจวา่พระพทุธเจา้ไมก่ลา้ ฝ่าฝืนขอ้หา้มที่พระองคท์รงบญัญตัไิวเ้อง จึงชว่ยกนั

กระจายขา่วใหป้ระชาชน ไดท้ราบว่า “พระพทุธเจา้และเหลา่สาวกส้ินท่าหมดอิทธิฤทธ์ิแลว้ งดการ

แสดง ตรงขา้มกบัเหล่าคณาจารยเ์ดยีรถีย ์ซ่ึงมีปาฏิหาริยอ์บรมมัน่คงเต็มที่และมีความพรอ้ม 

ที่จะแสดงใหเ้ห็นไดท้กุเมื่อถา้ไมเ่ชือ่ก็เชญิพระพทุธเจา้มาแสดงปาฏิหาริยแ์ขง่กนัก็ย่อมไดเ้พ่ือพิสจูน์

ว่าใครจะเกง่กว่าใคร “ ฝ่ายพระพทุธเจา้และสาวกก็เงยีบเฉย  เดยีรถียจึ์งกลา่วรา้ยหนกัอีกว่า 

“พระพทุธเจา้ไมม่ีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธ์ิ” 

          เมื่อพระพทุธเจา้ทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตดัสินใจที่จะแสดงปาฏิหาริยใ์หพ้วก

เดยีรถียไ์ดป้ระจกัษ ์เพ่ือไมใ่หพ้ระพทุธศาสนาโดนย า่ยี  โดยพระองคไ์ดป้ระกาศว่าจะแสดง 

ยมกปาฏิหาริย ์ ในวนัขึน้ 15 ค า่ เดอืน 8  ณ ใตต้น้มะมว่ง เมื่อฝ่ายเดยีรถีย ์ร ูค้วาม ดงันัน้ 

จึงแบ่งพวกใหไ้ปท าลายตน้มะมว่งทกุตน้ในเมืองสาวตัถี  อีกพวกก็ชว่ยกนัสรา้งมณฑป เพ่ือแสดง

ปาฏิหาริยข์องตน และประกาศใหป้ระชาชนมาชมความลม้เหลวของพระพทุธองค ์เมื่อถึงก าหนด 

ก็เกิดพายใุหญ่ท าใหม้ณฑปของเดยีรถียพ์งัหมดส้ินสว่นพระพทุธเจา้ยงัมิไดแ้สดงปาฏิหาริย์ 

แตอ่ย่างใด  ในวนันัน้เอง คนเฝ้าพระราชอทุยานของพระเจา้ปเสนทิโกศล ชือ่ว่า นายคณัฑะ  

ไดถ้วายมะมว่งผลหนึง่แกพ่ระพทุธเจา้  เนือ่งจากมีความเลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธองค ์ 

พระพทุธองค ์จึงสัง่ใหพ้ระอานนทน์ ามะมว่งไปท าน า้ปานะ (ปานะ หมายถึง น า้ ของส าหรบัดืม่)  

มาถวายและเอาเมล็ดมะมว่งวางบนดนิ 

       เมื่อทรงฉนัน า้ปานะเสร็จ ก็ทรงลา้งพระหตัถโ์ดยใหน้ า้รดลงบนเมล็ดมะมว่ง ทนัใดนัน้เอง  

ก็กลายเป็นตน้มะมว่งที่งอกเงยขึน้มาและตน้ใหญ่ หลงัจากนัน้พระพทุธเจา้ก็แสดงปาฏิหาริย์

เนรมิตชอ่ไฟ  ชอ่น า้  เนรมิตบคุคลที่เหมือนพระองคท์กุประการ ทรงแสดงธรรม จงกรม  

พระพทุธนมิิต  ใหป้ระชาชนไดป้ระจกัษแ์กส่ายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดยทัว่กนั  

สว่นเดยีรถีย ์ จึงโดนประชาชนสาปแชง่จนย่อยยบักลบัไป วนัร ุ่งขึน้เป็นวนัเขา้พรรษา พระองค์

ประกาศว่าจะไปจะพรรษาที่สวรรคช์ัน้ดาวดึงส ์ เนือ่งจากพระพทุธองคท์รงตอ้งการเทศนา 

โปรดพระนางสิริมหามายา พระพทุธมารดา เพ่ือเป็นการสนองพระคณุ 

      ดงันัน้พระองค ์จึงไดเ้ทศนาพระอภธิรรมปิฎกโปรดพระพทุธมารดาในชว่งเขา้พรรษา 3 เดอืน 

เมื่อถึงวนัออกพรรษาพระพทุธองค ์จึงเสด็จกลบัสูโ่ลกมนษุยท์างประตเูมืองสงักสัสนคร  

เป็นการหยัง่จากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพทุธเจา้เสด็จลงมาในวันแรม 1 ค า่เดอืน 11 

ประชาชนตา่งพรอ้มใจกนัมารบัเสด็จและน าอาหารมาเพ่ือท าบญุตกับาตรเป็นจ านวนมาก 

ประชาชนบางพวกอยู่ห่างไมส่ามารถท่ีจะถวายอาหารใสล่งบาตรได ้จึงน าขา้วสาลีมาป้ันเป็นกอ้น

แลว้โยนใสล่งในบาตร จนกลายมาเป็นประเพณีนยิมที่ว่าจะตอ้งท าขา้วตม้ลกูโยนเพ่ือไวใ้สบ่าตร 

ในวนัเทโวโรหณะ ขา้วตม้ลกูโยนท ามาจากขา้วเหนยีวห่อดว้ยใบมะพรา้วไวห้างยาวๆ 

ขอขอบคณุที่มา : wikipedia.org 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 


