
จุลสารบ้านสวนนิวส์
เทศบาลตําบลบ้านสวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ เดือน พฤจิกายน ๒๕๕๔

๘๕  หมู่ที่  ๔  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๕๐

โทร.  ๐๗๔ - ๖๘๒๕๔๘     โทรสาร.  ๐๗๔-๖๘๑๕๔๘ ต่อ ๑๐๗

วิสัยทัศน์ :  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  นําชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งท่องเที่ยว

“ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร ภักดีบาทองคบพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาขาแผนดิน รวมรอยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ 5 ธันวามหาราช “วันพอแหงชาติ” คือองคอดิศร

พระเปียมลนดวยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน”

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา  คณะผูบริหาร  เจาหนาที่เทศบาลตําบลบานสวน



     วันที่ 24  พฤศจิกายน  2554  เทศบาลตำาบลบ้านสวน   

โดยรองนายกเทศมนตรี  นายประเทือง  ผอมทอง   และ 

นายสุทัศน์  ผ่องสุวรรณ   

พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำาบลบ้านสวน

ได้ส่งมอบเรือท้องแบน  

จำานวน 1 ลำา ให้แก่

ชาวบ้านหมู่ที่ 2  

ตำาบลมะกอกเหนือ อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ใน

การสัญจรเข้าออกนอกหมู่บ้าน เนื่องจากประสบภาวะ

นำา้ท่วมสูงประมาณ  50  เซ็นติเมตร  โดย  นายสมเกียรติ 

ทองพันธ์   ประธานสภาเทศบาลตำาบลบ้านสวน    และ  

นายอนันต์  มณีประสิทธิ์  กำานันตำาบลมะกอกเหนือ เป็น

ผู้รับมอบ

        ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบเต็นท์  จำานวน 1  หลัง  

ให้ชาวบ้านหมู่ที่ 1  บ้านบางมวง  บ้านเลขที่ 376  ตำาบล

มะกอกเหนือ  อำาเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

จุลสารบ้านสวนนิวส์ (๒) เว็ปไซต์ : http://www.bansuancity.go.th               E-mail : bansuan_city@hotmail.com

   วันที่  10  พฤศจิกายน  2554   นายพงศว์เทพ จิรสุข

ประเสริฐ  นายอำาเภอควนขนุน  เป็นประธานเปิดงาน

วันลอยกระทง  ซึ่งสภาวัฒนธรรมตำาบลมะกอกเหนือ   

ร่วมกับเทศบาลตำาบลบ้านสวนได้ร่วมกันจัดงานสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2554 ขึ้น ณ ชุมชนบ้านสวน 

หมู่ที่ 6 ตำาบลมะกอกเหนือ อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรม   การประกวดนางนพมาศ  การ

ประกวดกระทง และร่วมสนุกกับรำาวงย้อนยุค

สืบสารประเพณีลอยกระทง มอบเรือและเต็นท์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย



     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 พันเอกอนุวัฒน์ ธรรมจักษ์ 

ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่  402 ค่ายโคกสูง  ผู้แทน

พระองค์  เป็นผู้ส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้กับประชาชนที่ประสบภัย

นำา้ท่วมซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 2 ตำาบลมะกอกเหนือ จำานวน 

65 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 ตำาบลพนางตุง จำานวน 92 ครัว

เรือน ณ บริเวณบ้านท่าสำาเภาใต้
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    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลตำาบลบ้านสวน    

โดยรองนายกเทศมนตรี  นายประเทือง  ผอมทอง   และ

นายสุทัศน์  ผ่องสุวรรณ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลบ้านสวน

พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางมวง ได้ร่วมใจกันพัฒนา

ลอกสิ่งกีดขวางออกจากคลองบางมวง   ทำาให้น้ำาไหล

ได้สะดวก เพื่อบรรเทาภาวะน้ำาท่วม

ขุดลอกคลอง มอบของพระราชทาน

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลตำาบลบ้านสวนได้

จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร โดยสำานักงานขนส่ง

จังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ได้จัดรถโมบายเคลื่อนที่  เพื่อ

ฝึกอบรมการใช้รถ และออกใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์ให้กับประชานในเขตเทศบาลตำาบลบ้านสวน

จำานวน 106 คน ณ โรงเรียนวัดบ้านสวน อำาเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง  ซึ่งมีนายสุรศักดิ์  แก้วแฝก  เป็นผู้ประสาน  

ขอความร่วมมือ

ขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร
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   วันที่  29  พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  2554    

นายสมนึก จันทร์เหมือน  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอควนขนุน  

นำาทีมพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร จากโรงพยาบาล

ควนขนุน ออกให้บริการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับ

ราษฎร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 

ตำาบลมะกอกเหนือ อำาเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันพอแหงชาติ

ประวัติและความเป็นมาของวันพอแหงชาติ

   วันพอแหงชาติ  5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทางราชการไดกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ

หนึ่งวันเพื่อใหประชาชนชาวไทย ไดรวมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และถือเปน “วันพอแหงชาติ” 
   มีความเปนมาของวันสําคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงพระราชสมภพเมื่อ  วันที่ 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2470  ณ  โรงพยาบาล  

เมาท  ออเบิรน  นครบอสตัน  สหรัฐอเมริกา  โดยนายแพทยวิททมอรเปน    

ผูถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เปนรัชกาลที่ 9 แหงบรมจักรีวงศ กรุงรัตนโกสินทร  ทรงประกอบพระราช

กรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเปนเอนกประการ พสกนิกรทุกคนยัง  

จดจําได “เราจะครองแผนดินโดยธรรม” อันคําวาโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง 

ธรรมอันลําเลิศที่เรียกวา “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญวา 

“ราชธรรม 10 ประการ”

ความเปนมาของวันพอแหงชาต ิ วันพอแหงชาติ ไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย เสมรสุต นายกสมาคม

ผูอาสาสมัคร และชวยการศึกษาเปนผูริเริ่มหลักการ และเหตุผลในการจัดตั้ง 

วันพอแหงชาติ เพราะพอเปนผูมีพระคุณที่มีบทบาทสําคัญตอครอบครัวและ

สังคม สมควรที่ผูเปนลูกจะเคารพเทิดทูน ตอบแทนพระคุณดวยความกตัญู

    พระองคทรงเปน พอแหงชาติที่อาณาประชาราษฎรเทิดทูนดวยความ   

จงรักภักดี  สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และยึดมั่นในการเจริญรอยตาม

เบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบํารุงชาติบานเมืองให วัฒนาถาวรสืบไป ซึ่งมี

วัตถุประสงคของวันพอแหงชาติ 4 ประการ คือ
    1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

    2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพอ และยกยองบทบาทของพอที่มีตอครอบครัว

และสังคม

    3. เพื่อใหลูกไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอ

    4. เพื่อใหผูเปนพอ สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบของตน

ดอกไมประจําวันพอแหงชาต ิ กําหนดขึ้นครั้งแรกในป 2523 และกําหนดให

ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เปนดอกไมสัญลักษณประจําวันพอแหงชาติ

“พุทธรักษา” ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจาทรงปกปองคุมครอง 

ใหมีแตความสงบสุขรมเย็น ซึ่งมีเรียกกันมากวา 200 ป 

และสีเหลืองอันเปนสีประจําวัน พระราชสมภพของ

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของปวงชนชาวไทย 

การมอบดอกพุทธรักษาใหกับพอจึงเสมือนกับการบอกถึง 

ความรักและเคารพบูชาพอ ผูสรางความสงบสุขรมเย็นใหแกครอบครัว.

สาระน่ารู้
ประวัติและความเป็นมาของวันพอแหงชาติ

สาระน่ารู้สาระน่ารู้สาระน่าร

ปาจรีย์ สุขแก้ว

      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำาบลบ้านสวนได้จัดทำา 

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  สำาหรับ 

ประชาชนทั่วไป  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  กลุ่มผู้พิการ   และกลุ่ม

ผู้ด้วยโอกาสในชุมชนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์  ค้นหาข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ตได้  และจะเปิดสอนหลักสูตรการใช้งาน

โปรแกรมต่างๆ ต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าและยั่งยืนยิ่งขึ้น

      โดยท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชน  หรือที่สำานักปลัดเทศบาล   

ตำาบลบ้านสวน  ในวันจันทร์ - ศุกร์   

ในเวลาราชการ โทร. 0-7468-2548, 

หรือ 08-5168-1290.

ข่าวประชาสัมพันธ์


