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	 การประชุมคณะรัฐมนตรี	 ครั้งที่	 35/2564	 วันอังคารที่	 7	 กันยายน	 2564	 คณะรัฐมนตรี	 ลงมติเห็น

สมควรให้มีการเลือกตั้ง	 “สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบล”	 และสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศกำาหนด

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบลต่อไป

คณะรัฐมนตรี	ลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือก

ตั้ง	“สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนตำาบล



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



	 กองการเลือกตั้งท้องถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	 ในระหว่างวันที่	 11-15	 ตุลาคม	

2564	 ณ	 สถานที่ที่ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาหนด	 ตรวจสอบคุณสมบัติ

การรับสมัครและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง



มุมบริการ
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ช่องทางการติดต่อของ อบต.แม่พริก

	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 เพิ่มช่องทางการติดต่อ	 หรือสอบถามข้อมูล	 ร้องทุกข์ร้องเรียน	

แจ้งข่าวสาร	ประชาสัมพันธ์	 ผ่านทางเว็บไซต์	 และ	 facebook	 ของ	 อบต.แม่พริก	 เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็ว	ของประชาชนตำาบลแม่พริกเอง	ได้ที่	facebook	:	www.facebook.com/maeprikorg	

เว็บไซต์	www.maeprik.go.th	หรือ	โทร	053-786368	,	081-9610778



โครงการถวายเทียนพรรษา
	 โครงการถวายเทียนพรรษา	 ประจำาปี	 2564	 องค์การ

บริหารส่วนตำาบลแม่พริก	คณะสภา	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ได้

นำาเทียนพรรษาไปถวาย	ณ	วัดต่างๆในตำาบลแม่พริก

กจิกรรม อบต.
	 โดยบทบาทและอำานาจหน้าของ	 อบต.	 มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น	 อบต.แม่พริก	 ได้ตระหนัก

และดำาเนินตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและอำานาจหน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในช่วงเดือน	

กรกฎาคม	 -	 กันยายน	 2564	 ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง	 จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ	

พอสังเขปดังนี้



กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ช่วยเหลือผู้ยากไร้

	 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในวันแม่

แห่งชาติ	อบต.แม่พริกร่วมกับผู้นำาชุมชน	และประชาชนในตำาบลแม่พริก	ณ	พื้นที่ป่าชุมชน	หมู่ที่	10

	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 ร่วมทำาความสะอาดพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ซึ่งประสบความแดดร้อน	

และมอบสิ่งของต่างๆ	ให้แก่ผู้ยากไร้

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



	 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 โดยทำาความสะอาดล้างและพ่นยา	 บริเวณ

ตลาดชุมชนบ้านสันจำาปา	ตำาบลแม่พริก

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช



	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้จัดทำาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล	 เพื่อการพัฒนาการมีส่วน

ร่วมหมู่บ้านช่อสะอาด	ด้วยให้ความรู้แก่ชาวบ้านผู้นำาในตำาบลแม่พริก	ณ	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสัน

จำาปา	

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกประจำาปี	2564
	 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	ประจำาปี	2564	ณ	ท่านใดต้องการทราบรายละเอียด

ในการประชุมเพิ่มเติม	สามารถขอดูได้ที่	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้	ติดต่อได้ที่	

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	หรือโทร	053-786368



	 โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	:	เด็ก	เยาวชน	โตไปไม่โกง	กิจกรรมย่อย	มิติที่	

2	การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	:	เด็ก	เยาวชน	โตไป

	 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย	 ได้ให้ความรู้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ตำาบลแม่พริก	เพื่อในำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดีและเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กและผู้ปกครอง

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย

	 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 สำาหรับเยาวชน	 กิจกรรมย่อย	 มิติที่	 1	 การสร้าง

สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	สำาหรับเยาวชน



	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ	 สำาหรับพนักงานส่วนตำาบล	 พนัก

งานจ้างฯ	เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น	ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ	ให้แก่พนักงาน	และเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะการทำางาน	ของแต่ละบุคคล	โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำาบล	พนักงานจ้างฯ

	 โครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม	สำาหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้บุคลากร

นำาไปปฏิบัติและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

โครงการส่งเสริมจริยธรรม	คุณธรรม

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	:	ลูกเสือช่อสะอาด
	 โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	 :	ลูกเสือช่อสะอาด	กิจกรรมย่อย	มิติที่	1	สร้าง

สังคมไม่ทนต่อการทุจริต



ความหมาย

									การเข้าพรรษา	เป็นพุทธบัญญัติ	ซึ่งพระภิกษุ

ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม	 หมายถึง	 การอธิษฐานอยู่

ประจำาที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	 เว้นแต่มี

กิจจำาเป็นจริง	ๆ	ช่วงจำาพรรษาจะอยู่ในระหว่างฤดูฝน

คือแรม	๑	ค่ำาเดือน	๘	ถึง	ขึ้น	๑๕	ค่ำาเดือน	๑๑	ของ

ทุกปี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	 วันเข้าพรรษา	 หมายถึง	 วันที่พระ

ภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำาในวัดหรือ

เสนาสนะที่คุ้มแดด	 คุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง	 ไม่ไปค้างแรม

ในที่อื่นตลอด	๓	เดือนในฤดูฝน

ประวัติความเป็นมา

๑.	การถือปฏิบัติวันเข้าพรรษาในประเทศไทย

	 ในอดีต	 ประชาชนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม	 จะเริ่มทำาไร่ทำานาปักดำาข้าวกล้าก่อนพรรษา

กาล		พอพระสงฆ์เข้าพรรษา		ก็จะเสร็จงานในไร่นา		ย่อมมีเวลาว่างมาก		ประกอบกับการคมนาคมไปมาระ

หว่างสถานที่ต่างๆ	 	 ก็ไม่ค่อยสะดวก	 	 เนื่องจากฝนตกชุกและน้ำาขึ้นเจิ่งนองเต็มแม่น้ำาลำาคลองทั่วไป	 	 ชาว

บ้านจึงถือโอกาสเข้าวัดถวายทาน		รักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนาเพิ่มพูนบุญกุศลกันมากขึ้น

	 ดังนั้น		เมื่อถึงวันเข้าพรรษา		พุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารทั้งคาวหวาน		ผลไม้		และเครื่อง

อุปโภคที่จำาเป็นแก่สมณะ		นำาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวัดใกล้บ้านตน		พระภิกษุสงฆ์ก็แนะนำาสั่งสอนให้เกิด

ศรัทธาในการปฏิบัติตามหลักทาน		ศีลและภาวนา		และความไม่ประมาทในการประกอบคุณความดีอื่นๆ

												ตามประวัติศาสตร์		พุทธศาสนิกชนชาวไทย		ได้เริ่มบำาเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ตั้งแต่

สมัยกรุงสุโขทัย		เป็นราชธานี		ดังข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช		ว่า

											“พ่อขุนรามคำาแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้		ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า		ทั้งท่วยปั่วท่วยนาง		ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้ง

หลาย		ทั้งหญิงทั้งชายฝูงท่วยมีศรัทธาในพุทธศาสน์		มักทรงศีล		เมื่อพรรษาทุกคน”

											การบำาเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้		ยังมีประเพณีสำาคัญอยู่		๒		ประเพณี		ควรนำามากล่าว

ไว้		ณ		ที่นี้		ดังนี้

ความรู้ทั่วไป
วันเข้าพรรษา



ประเพณีแห่เทียนพรรษา

	 ประเพณีนี้คงเกิดขึ้นจากความจำาเป็นที่ว่าสมัยก่อน	 	ยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันดังปัจจุบัน	 	 เมื่อพระสงฆ์จำา

พรรษารวมกันมากๆ		ก็จำาต้องปฏิบัติกิจวัตร		เช่น		การทำาวัตรสวดมนต์เช้ามืดและตอนพลบค่ำา		การศึกษา

พระปริยัติธรรม		กิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการแสงสว่าง		โดยเฉพาะจากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย		

และเพื่อต้องการใช้แสงสว่างโดยตรง	 	 ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่	 	 กะว่าจะจุดได้

ตลอดเวลา		๓		เดือน		ไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ๆ		บ้าน		เป็นพุทธบูชา		เทียนดังกล่าวเรียกว่า		“เทียน

จำานำาพรรษา”

	 ก่อนจะนำาเทียนไปถวายนี้	 	ชาวบ้านมักจัดเป็นขบวนแห่แหนกันไปอย่างเอิกเกริก	 	สนุกสนานเรียก

ว่า		“ประเพณีแห่เทียนจำานำาพรรษา”

	 ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำาฝน

	 การถวายผ้าอาบน้ำาฝนนี้		เกิดขึ้นแต่สมัยพุทธกาล		คือ		มหาอุบาสิกา		ชื่อว่า		วิสาขา		ได้ทูลขอพระ

บรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ได้มีผ้าอาบน้ำาสำาหรับผลัดเปลี่ยนเวลา	สรงน้ำาฝนระหว่างฤดูฝน		นางวิสาขาจึง

เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับพุทธานุญาตให้ถวายผ้าอาบน้ำาฝนแด่พระ	สงฆ์

	 ด้วยเหตุนี้	 	 เมื่อถึงวันเข้าพรรษา	 	พุทธศาสนิกชน	 	ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี	 	 จึงนิยมนำา

ผ้าอาบน้ำาฝนไปถวายพระสงฆ์ผู้จะอยู่จำาพรรษา		พร้อมกับอาหารและเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่างๆ

	 แม้ในปัจจุบัน	 	พุทธศาสนิกชนไทยก็ยังคงปฏิบัติกิจกรรมอย่างนี้อยู่	 	 บางวัดมีการแจกฎีกานัดเวลา

ประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำาฝน	 	 (วัสสิกสาฎก)	 	 หรือ	 	 ผ้าจำานำาพรรษาและเครื่องใช้อื่นๆ	ณ	ศาลาบำาเพ็ญ

กุศลของวัดใกล้บ้านตน

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่พึงปฏิบัติ

	 วัด		สมาคม		มูลนิธิ		หน่วยงาน		องค์กร		สื่อมวลชน		ประชาสัมพันธ์เรื่องวันเข้าพรรษาโดยใช้สื่อทุก

รูปแบบ

	 จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความสำาคัญของวันเข้าพรรษา	 	รวมทั้งหลักธรรมเรื่อง	 	วิรัติ	 	และแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อเผยแผ่แก่ประชาชนในท้องถิ่น		และตามสถานที่ชุมชน		สนามบิน		สถานีรถไฟ		สถานีขนส่ง		โรง

ธรรม		ศูนย์การค้า		และยานพาหนะต่างๆ

	 เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม	 	ปฏิบัติธรรม	 	และพิธีกรรมทางศาสนา	 	 เช่น	 	ทำาบุญ		

ตักบาตร		ฟังธรรม		รักษาศีล		ไหว้พระ		สวดมนต์

											รณรงค์ทางสื่อมวลชนต่างๆ		ให้ลดละ		เลิก		อบายมุข		และให้งดจำาหน่ายสิ่งเสพติดทุกชนิด

											ประกาศเกียติคุณสถาบัน		หรือบุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม

											รณรงค์ให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม		ปลูกต้นไม้		ทำาความสะอาดที่สาธารณะ

											จัดประกวดสวดสรภัญญะ		บรรยายธรรม		คำาขวัญเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและสวดสรภัญญะ

ที่มา	:	https://www.m-culture.go.th/nongkhai/ewt_news.php?nid=267&filename=index



ศรัทธาธรรม
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ที่มา:https://www.facebook.com/584692004938772/photos/a.588728834535089/5974631582611427/

ศรัทธาธรรม



องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

สํานักปลัด
โทร : 053-786368,081-9610778

facebook : 
https://www.facebook.com/maeprikorg

www.maeprik.go.th

จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
พิมพ์ที่ : อบต.แม่พริก
กองบรรณาธิการ : ศักดิ์ชัย เป็งคํา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พีรันธร ท้าวคํา
พิสูจน์อักษร : จักรี ปิงเมือง, วรวิดา อุตธรรมชัย
ศิลปกรรม : พีรันธร ท้าวคํา
ถ่ายภาพ : วันชัย อาษา


