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อริยสัจเอกธรรมะ    
นําวิถี  

ทรงประกาศส่ังสอน
ประชาชี  

พนอเวจีสูสวรรคช้ัน
นิพพาน 

เทศบาลตําบลอุโมงค์  จัดงานวันวิสาขบูชา  ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๕  น้ี ร่วมส่งเสริมวันสําคัญสากลโลก จัดยิ่งใหญ่ขบวนแห่โคม     
วันวิสา และเวียนเทียนวัดป้าเส้า    

ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน ๗  ของทุกปีจะเป็นวันวิสาข  
บูชา เป็นวันสําคัญ คือ เป็นวัน ประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธซ่ึงองค์การ

ท.ต.อุโมงค์ จัดงานวันวิสาขบูชา  ๓ มิถุนายน นี้ 
ร่วมแสดงความยินดี ..   นายจําลอง  เณรแย้ม นายอําเภอเมือง
ลําพูน เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ ครั้งแรก  
พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี  แก่นายประยูร        
บุญธรรม หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตําบล
อุโมงค์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ .- 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์  กล่าวว่า  ด้วยขณะน้ีมีไข้เลือดออก
ระบาดในหลายพื้นท่ี ในส่วนของตําบลอุโมงค์  เทศบาลได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลตําบลอุโมงค์  ได้ลงพื้นท่ีดูแลและป้องกันการระบาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในขณะน้ี  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีฝนตก
ชุก มีแหล่งนํ้าขังให้ยุงลายเพาะพันธุ์ได้ง่าย จึงขอให้ประชาชน ทุกครัวเรือนทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
และให้ระวัง  ป้องกันอย่างต่อเน่ือง 
             สําหรับ  การระบาดของโรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะของโรคเพาะพันธ์ได้ง่ายในนํ้าขัง   
จึงขอให้ประชาชนป้องกันและควบคุมและหยุดการระบาด โดยมีวิธีการดังน้ี เวลานอนหลับตอนกลางวัน    
ควรกางมุ้งหรือนอนในห้องท่ีมีมุ้งลวด  เก็บของให้เป็นระเบียบเพราะยุงลายจะซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องและ
เคร่ืองเรือนต่างๆ  ปิดปากภาชนะเก็บนํ้าด้วยผ้า ให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายเล็ดลอดไปวางไข่ได้  หม่ันเปล่ียนนํ้า
ทุก ๆ  7 วัน อาทิ  ในห้องนํ้า ถัง แจกัน ท่ีรองขาตู้  และภาชนะท่ีมีน้ําขัง  หรือ  ใส่ทรายอะเบท  เกลือแกง  
นํ้าส้มสายชู  ผงซักฟอก มาใส่เพื่อควบคุมการไข่ของยุงลายในนํ้าได้   หากมีบ่อเล้ียงปลา ก็ขอให้เล้ียงปลา
กินลูกนํ้า  เช่น ปลาหางนกยูง  ปลากัด ปลาสอด ปลาหัวตะกั่ว ไว้ด้วย  และท่ีสําคัญ  ควรเก็บทําลายเศษ
วัสดุที่ทําให้เกิด  นํ้าขัง  ขวด  ไห  กระป๋อง กระถางแตก ยางรถยนต์ แอ่งนํ้าขัง ไม่ให้มีในพื้นท่ีบ้านเรือน
ของตนเอง 

เทศบาลขอความร่วมมือประชาชน  ดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวัน ดูแล
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 

 
 ส่วนกิจกรรมจะมีขึ้นในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ี เวลา 1๗.00 น. เป็นต้นไปจะมีการแห่ขบวนโคมวิสาขบูชา จากหน้าโรงเรียนวัดเชตวันหนองหมู ไปยังวัดป่าเส้า 
ทําบุญ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา  และเวียนเทียน รอบพระธาตุวัดป่าเส้า จึงขอเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชน เยาวชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  
 

 

เตือนไข้เลือดออกระบาด พร้อมจัดเจ้าหน้าออกป้องกัน 

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ..นายสมศักด์ิ สุริยะเจริญ ปลัดเทศบาล

ตําบลอุโมงค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทํางาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) สํานักงาน 
3ลงพ้ืนที่เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลอุโมงค์ ณ แปลงนาสาธิต ๑ ไร่ ๑ แสน .- 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ ขอความร่วมมือประชาชน  ดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวัน ดูแลบริเวณบ้านให้ปลอดโปร่งและไม่ให้มีหญ้าขึ้นรกเป็นท่ีอาศัย
ของยุง ท้ังน้ี เพื่อไม่ให้ ปัญหาขยายวงกว้างไปกว่าน้ี .- 
 

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธซ่ึงองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันสําคัญของโลก  เทศบาลตําบลอุโมงค์ ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและมีภารกิจในการส่งเสริมศีลธรรมอันเป็นคุณสมบัติพึงประสงค์ของประชาชนไทยปัจจุบัน  มีนโยบายใน
การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา    แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ในเขตเทศบาล  จึงกําหนดจัดกิจกรรวันวิสาขบูชาขึ้น  เพื่อให้ได้ร่วม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน  
 



 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

ประชาคมแผนชุมชน ..  
เทศบาลตําบลอุโมงค์จัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือ

บูรณาการแผนชุมชน ทั้ง ๑๑ ชุมชน ร่วมคิด ร่วมทํา และแก้ไข
ปัญหา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์ .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค์ ได้ดําเนินการโครงการหน้าบ้าน น่ามอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาท้องถิ่น  อนุรักษ์ ปรับปรุง  ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัยของตนเองและชุมชนให้ สะอาด 
สวยงาม        

นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า ตามท่ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ ได้
ดําเนินการโครงการหน้าบ้านน่ามอง “อุโมงค์เมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม”  ในแต่ละปีที่ผ่านมาแล้วน้ัน ปรากฏว่า
ได้มีประชาชนท้ังในและนอกเขตพื้นท่ี  ให้การตอบรับเป็นอย่างดี  เน่ืองจากผลการดําเนินการประสบผล
ความสําเร็จ  มีผลให้ภูมิทัศน์สวยงาม ตลอดจนสองข้างทางถนนสายหลัก  และสายรองท่ีสําคัญภายในเขต
เทศบาล  ซ่ึงได้รับคําชมจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ท่ีสัญจรไปมา  และในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ น้ี เทศบาลตําบล
อุโมงค์ได้มีโครงการ “ประกวดอนุรักษ์ร้ัวต้นชา  หน้าบ้าน  น่ามอง”  เพื่อสืบสานโครงการอุโมงค์เมืองน่าอยู่  
เชิดชูคุณธรรม  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเขียวขจี
แบบเช่นเคย  โดยเฉพาะร้ัวต้นชา (ต้นชาข่อยหรือชาเขียว)  ซ่ึงเป็นพืชเฉพาะถิ่นท่ีนิยมนํามาปลูกเป็นแนวร้ัวดู
สวยงามสีเขียวเป็นธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์มีการปลูกกันอย่าง
แพร่หลาย  และส่งเสริมให้ประชาชนรายใหม่    หันมาปลูกร้ัวต้นชา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ลด
สภาวะโลกร้อน  ประหยัดวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างในการทําร้ัว  และร่วมประกวดร้ัวต้นชาในปีต่อไป สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 -5398 – 3234 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ .-    
 

    ““““    ไมไดระบความสัดวกดานบรกิารขอกรณุาแจงไมไดระบความสัดวกดานบรกิารขอกรณุาแจงไมไดระบความสัดวกดานบรกิารขอกรณุาแจงไมไดระบความสัดวกดานบรกิารขอกรณุาแจง    นายกเทศมนตรตีาํบลอโุมงค โทร นายกเทศมนตรตีาํบลอโุมงค โทร นายกเทศมนตรตีาํบลอโุมงค โทร นายกเทศมนตรตีาํบลอโุมงค โทร 08 08 08 08 ––––    1960 1960 1960 1960 ----    8699869986998699        ””””    

เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ โทร 0 – 5398 – 2517 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

             เทศบาลตําบลอุโมงค์ มอบเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพอเพียงในระดับ
ครอบครัวแบบพื้นฐานพอมี พอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน แบ่งปัน ถ้าเหลือจึงจําหน่าย เป็น
การสร้างกิจกรรมในครัวเรือน 
            นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  
และสนองพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เน่ืองในโอกาสท่ีมีพระชนมายุครบ  ๘๔  พรรษา  
เทศบาลตําบลอุโมงค์  จึงได้น้อมนํากระแสพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือปฏิบัติและ
เผยแพร่ให้ประชาชนในตําบลอุโมงค์  โดยจัดต้ังกลุ่ม  ๘๔  ครัวเรือน  ทําความดีถวายในหลวง  โดยได้
ดําเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของทางสายกลาง  คํานึงถึงความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  ภายใต้ ๒ เง่ือนไข คือการมีความรู้คู่คุณธรรม  ส่งเสริมให้กลุ่มมี
การเช่ือมโยงเครือข่ายในด้านต่างๆ  สามารถพึ่งตนเองได้   อย่างพอมีพอกิน  ซ่ึงกลุ่มดังกล่าวได้ดําเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้และได้ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น   ในแต่ละปี  โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ใน
เบื้องต้นจะขยายแนวทางการดําเนินการให้ทุกครัวเรือน ในตําบลสามารถพึ่งตนเองได้  เทศบาลตําบลอุโมงค์ 
ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว  ให้ทุกครัวเรือนปลูกไว้เพื่อบริโภค  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตําบล
อุโมงค์ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นการขยายเครือข่ายครอบคลุมท้ังตําบล 
ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีวิถี ชีวิตแบบพออยู่พอใช้ ทําให้บ้านน่าอยู่ ร่มร่ืน มีพืชผักปลอดจากสารเคมี   
ลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร  และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตําบลอุโมงค์ ให้ดีขึ้นตลอดไป .-  
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แถลงนโยบาย .. เทศบาลตําบลอุโมงค์ ประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ หารือรับทราบข้อมูลการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน ซ่ึงการประชุมดังกล่าว มี
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ ต่อสภาเทศบาล
ตําบลอุโมงค์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ .- 
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