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ต าบลน่าอยู ่สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคณุธรรม ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงและการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี



      น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 

ประวัติความเป็นมาของ วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทย 
 
 

       ประเทศไทยจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วย
การศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม ก าหนดให้ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็น
คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากน้ันเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุก
วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปีคือ "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้
ความส าคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย โดย
คณะรัฐมนตรีก าหนดวันพ่อแห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการประจ าปีในประเทศ
ไทย 

พุทธรักษา ดอกไม้สีเหลืองประจ าวันพ่อแห่งชาติ 
         ดอกพุทธรักษา ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจ าวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากดอกพุทธรักษามีสีเหลืองตรงกับสีวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันจันทร์) นอกจากน้ีชาวพุทธยังมีความเชื่อว่าดอกพุทธรักษาคือดอกไม้มงคล 
หมายถึงพระพุทธเจ้าปกป้องรักษา สอดคล้องกับชื่อของดอกไม้นั่นเอง 



       5 ธันวาคม 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ข่า น าโดยท่านอัมพร   เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองข่า พร้อมด้วยพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม พิธีจุดเทียน
น้อมล าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 5 ธันวาคม 
2563 ณ อาคารโดม บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ 

           กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563 ตักบาตรถวายพระราช
กุศล วางพานพุ่มและพิธีถวายบงัคม จุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติ
คุณและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 
9 พร้อมเคร่ืองราชสักการะ บริเวณอาคารส านักงานหรือสถานที่
เหมาะสม และประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารส านักงานตลอด
เดือนธันวาคมนี ้
           โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ด าเนินการ
ประสานไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคทุกๆ จังหวัด ในการจัดกิจกรรม
เนื่องใน  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วัน
ชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 2563  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และ
สมพระเกียรติ 
 

https://invol.co/cl1zxia
https://invol.co/cl1zxia


กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองข่า โดยท่านอัมพร เหง้ากอก นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพ.
สต.และพนักงานจ้างได้จัดกิจกรรม “บ้านสวย เมือง
สุข” (Big Cleaning Day) ประจ าเดือน ธันวาคม 
2563 ณ บริเวณที่สาธารณะหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมุข
ภาพต าบลหนองข่า ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและด าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม น่าอยู่ “ในกิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



โครงการ “ บ้านสวย  เมืองสุข ” 
         เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1-22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองข่าน าโดยท่านอัมพร  เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองข่า พร้อมด้วยพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกส่วน กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึง ได้จัดกิจกรรม “บ้านสวย เมืองสุข” ตาม
โครงการ หน้าบ้าน น่ามอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการจัดสถานที่
ถ่ายรูปและพัฒนาสถานที่ บริเวณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
ถนนสาธารณะให้มีความสะอาด รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
น่าอยู่ เช่น การตัดหญ้าสองข้างทางถนนสายหลักหรือถนน การตัดกิ่งไม้ การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น เพื่อให้ได้มีส่วนร่วม
ด้วยช่วยกันพัฒนา ให้พื้นที่ในต าบลหนองข่าคงความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป 



 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าโดยท่านอัมพร  
เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ร่วมกับ ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม.) หน่วยงานราชการภายในต าบลหนองข่า ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเยาวชน ประชาชน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น อสม. พนักงานส่วนต าบล
หนองข่า กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึง ได้จัดท าโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
4 สายผูกพัน สานสัมพันธ์คนหนองข่า ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ อีก
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชน ทุกภาคส่วนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมทางกีฬาเป็น
สื่อกลาง ที่จะท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุข สร้างความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ พร้อมที่จะท าให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพใจ มีความพร้อมในการ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนในเขตหนองข่า ให้มีความรู้และทักษะทางการที่ดีขึ้น น้ันเอง 



7วันอันตราย   
 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองข่า โดยท่านอัมพร  เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ได้มอบหมายให้ นาย
เสน่ห์  ชิมสด หัวหน้าส านักปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ของทุกปี
นั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนา รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งมี
ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมากกว่าช่วงเวลาปกติ อุบัติเหตุทางถนนก็ถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีสร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแบบองค์
รวม พร้อมเพิ่มบริหารการจัดการความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนโดยก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายส าคัญ ที่ต้อง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและเทศกาลส าคัญ 


