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ในวันอาทิตย์ ที่  25  มีนาคม  2555 

เวลา  08.00 - 15.00 น.



และผูปกครองในการรวมกันดูแลสุขภาพปาก และฟนของ

ลูกหลาน ประกอบดวยตัวแทน ครู ผูปกครอง ผูแทนอสม. 

สถานีอนามัย ผูใหญบานฯลฯ และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน.

    วันที่ 27 มกราคม 2555 นายวิจักขณ  อินทรสมบัติ  

นายกเทศมนตรีตําบลบานสวน  ไดรวมออกกําลังกาย      

ในกิจกรรม นายกชวนออกกําลังกาย เพื่อกระตุนให 

ประชาชนไดตระหนักถึงประโยชน และความสําคัญของ

การออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน หรือการวิ่ง รวมกับ

ประชาชนในหมูที่ 2, 3 และหมูบานใกลเคียง  
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    วันที่ 11 มกราคม 2555 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลบานสวน  จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 

2555 ที่ศาลาสรางสุข (ศูนย CC) โรงเรียนวัดบานสวน มี        

นายวิจักขณ  อินทรสมบัติ  นายกเทศมนตรีตําบลบานสวน

เปนประธานในพิธีเปด มีการจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย 

    

    วันที่ 23 มกราคม 2555 คณะทันตแพทย มอ. รวมกับ   

โรงพยาบาลควนขนุน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชุมเรื่อง 

การดูแลสุขภาพฟน เปนการสรางความเขาใจใหกับชุมชน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ประชุมการดูแลสุขภาพฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายกชวนออกกําลังกาย

    



    ในการจัดงานบูชา บูรพาจารย วัดเขาออนั้น เปนการ  

สงเสริมการทองเที่ยว และรําลึกถึงคุณอดีตบูรพาจารย     

สายเขาออ  อันประกอบดวย  วัดเขาออ   วัดดอนศาลา   

วัดบานสวน วัดมะกอกเหนือ และวัดประดูเรียง และ

เปนการฉลองศรัทธาของประชาชนทั่วไปที่มีตอบูรพาจารย 

สายเขาออ

    วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 เทศบาลตําบลบานสวนรวม

กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนศาลา และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานปากคลอง ไดจัดโครงการ 

อบรมผูประกอบการรานอาหาร และแผงลอยจําหนาย

อาหาร เพื่อใหผูประกอบการรานอาหาร และแผงลอยมี

ความรูความเขาใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สามารถนํา

ไปปรับปรุงรานอาหาร และแผงลอยใหไดมาตรฐาน ซึ่งมี 

ผูประกอบการเขารวมโครงการ จํานวน 26 ราน 

    ทั้งนี้ทางเทศบาลตําบลบานสวน และโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบล ทั้ง 2 แหง จะลงพื้นที่เพื่อติดตามและ

ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง
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    วันที่ 30-31 มกราคม 2555 เทศบาลตําบลบานสวน

รวมกับวัดเขาออไดจัดงานบุญประจําป 2555 เปนการ  

ทําบุญงานบูชา บูรพาจารย  เปนประจําทุกป  วัดเขาออ  

ตั้งอยูู หมูที่ 3 ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง เปนวัดมหานิกาย กอตั้งวัดขึ้นในชวงเวลาใด

ไมสามารถบอกได แตจากการเลาสืบตอกันมา  วัดเขาออ

ไดสรางมาประมาณพันกวาปแลว มีความเปนมาที่ยาวนาน 

และมีความเชี่ยวชาญดานเวทมนต คาถาทางไสยศาสตร 

มีชื่อเสียงดานอยูยงคงกระพันชาตรี ทําใหเปนที่เลื่องลือ   

ไปทั่วดินแดนภาคใต

    

บูชา บูรพาจารย์ วัดเขาอ้อ

อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย



วันมาฆบูชา

ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ คํา เ ดื อ น ๓

    “มาฆะ”  เปนชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น  ยอมาจาก  คําวา    

”มาฆบุรณมี” แปลวาการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชา

จึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๓ แตถาปใดมีเดือน อธิกมาส  คือ

มีเดือน ๘  สองครั้ง  วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเปนวันขึ้น  ๑๕  คํา  

เดือน  ๔  เปนวันสําคัญวันหนึ่ง  ในวันพุทธศาสนา   คือวันที่

มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญในพุทธศาสนา   ที่เรียกวา 

“จาตุรงคสันนิบาต”   และเปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาได     

ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข แกพระสงฆสาวกเปนครั้งแรก  ณ  

เวฬุวันวิหาร  กรุงราชคฤห  เพื่อใหพระสงฆนําไปประพฤติปฏิบัติ 

เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป

โอวาทปาฏิโมกข   หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือคํา

สอนอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ไดแก พระพุทธพจน ๓ คาถา

กึ่ง ที่พระพุทธเจาตรัสแกพระอรหันต ๑,๒๕๐ รูป ผูไปประชุมกัน

โดยมิไดนัดหมาย ณ พระเวฬุ วนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียก

กันวาวันมาฆบูชา (ถรรถกถากลาววา พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาท

ปาฏิโมกข นี้ แกที่ประชุมสงฆตลอดมา เปนเวลา ๒๐ พรรษา กอน

ที่จะโปรดใหสวดปาฏิโมกขอยางปจจุบันนี้แทนตอมา), คาถา โอวาท

ปาฏิโมกข มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข ก็เขียน)  

 สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา

 สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ

 ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

 นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

 น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

 สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

 อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร

 มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ

 อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

     แปล : การไมทําความชั่วทั้งปวง, การบําเพ็ญแตความดี,การทํา

จิตของตนใหผองใส นี้เปนคําสอนของ พระพุทธเจาทั้งหลาย ขันติ 

คือความอดกลั้น เปนตบะอยางยิ่ง, พระพุทธเจาทั้งหลายกลาววา

นิพพาน  เปนบรมธรรม,  ผูทํารายคนอื่น  ไมชื่อวาเปนบรรพชิต,      

ผูเบียดเบียนคนอื่น ไมชื่อวาเปนสมณะ การไมกลาวราย,  การไม

ทําราย, ความสํารวมในปาฏิโมกข, ความเปนผูรูจักประมาณใน

อาหาร, ที่นั่งนอนอันสงัด, ความเพียรในอธิจิต นี้เปนคําสอนของ

พระพุทธเจาทั้งหลาย ที่เขาใจกันโดยทั่วไป และจํากันไดมาก ก็คือ 

ความในคาถาแรกที่วา ไมทําชั่ว ทําแตความดี ทําจิตใจใหผองใส

    คําวา “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพทไดดังนี้ คือ “จาตุร” แปลวา    

๔ “องค” แปลวา สวน “สันนิบาต” แปลวา ประชุม ฉะนั้น

จาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความวา “การประชุมดวยองค ๔” กลาว

คือมีเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นพรอมกันในวันนี้ คือ

    ๑. เปนวันที่ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา จํานวน ๑,๒๕๐ รูป 

มาประชุมพรอมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห โดยมิไดนัดหมาย

    ๒. พระภิกษุสงฆเหลานี้ลวนเปน “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเปน  

ผูที่ไดรับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจาทั้งสิ้น

    ๓. พระภิกษุสงฆทุกองคที่ไดมาประชุมในครั้งนี้ ลวนแตเปนผูได

บรรลุพระอรหันตแลวทุกๆ องค

    ๔. เปนวันที่พระจันทรเต็มดวงกําลังเสวยมาฆฤกษ

การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชําระภาษี ประจําป 2555
 

  * ภาษีโรงเรียน และที่ดิน

 - ยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2)

      ภายใน เดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ 

    * ภาษีปาย

   - ยื่นแบบ (ภ.ป. 1)

      ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม

    * ภาษีบํารุงทองที่ 

  - ยื่นชําระภาษี

  ภายในเดือน มกราคม - เมษายน

“ บานสวนพัฒนา  ชาวประชารวมเสียภาษี “

ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน

       ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน เทศบาลตําบลบานสวนไดจัด

ทํา หลักสูตรการใชคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตเบื้องตน

สําหรับ เยาวชน นักเรียน  ประชาชนทั่วไป  กลุมอาชีพตาง ๆ  

กลุมผูพิการ   และกลุมผูดวยโอกาสในชุมชนใหสามารถใช

คอมพิวเตอร  คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตได  และเปดสอน

หลักสูตรการใชงานโปรแกรมตางๆ เปนการเพิ่มพูนความรู และ

พัฒนาศักยภาพใหกับคนในชุมชน และการประกอบอาชีพให

กาวหนาและยั่งยืน  ยิ่งขึ้น

      โดยทานใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ไดที่ศูนยการเรียนรู  ICT  ชุมชน  หรือที่สํานักปลัดเทศบาล   

ตําบลบานสวน  ในวันจันทร - ศุกร   

ในเวลาราชการ โทร. 0-7468-2548, 

หรือ 08-5168-1290.

( เปดหลักสูตรชวงปดภาคเรียน )
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สาระน่ารู้สาระน่ารูู้้สาระน่ารู้สาระน่าร

ข่าวประชาสัมพันธ์


