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M O U ..  เทศบาลตําบลอุโมงค์ นําโดยขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลอุโมงค์ และประธานชุมชน 
จํานวน ๑๑ ชุมชน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้ตําบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “อุโมงค์ เมืองคนสุขภาพดี 
ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา ” ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ .- 
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 

 

โครงการคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตําบลอโุมงค ์

ขบวนวันวิสาขบูชา ..เทศบาลตําบลอุโมงค์ร่วมกับคณะสงฆ์

ตําบลอุโมงค์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาตําบลอุโมงค์     
ร่วมเดินขบวนวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ง
การตรัสรู้ เพื่อให้ได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร 
ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ วันป่าเส้า ต.อุโมงค์ .- 
 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า ในการดําเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคม แม้จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส และเพ่ิมช่องทางให้กับผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึงสิทธิ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ทั้ง ๕ กลุ่ม คือ คนยากจน        
คนเร่ร่อน (ไร้บ้าน) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งครอบครัว ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน     
และผู้พ้นโทษ 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ ให้ความสําคัญกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม จัดโครงการ
คุ้มครองและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตําบลอุโมงค์ เพ่ือสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาส 
คนยากจน สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ในส่วนของเทศบาล
ตําบลอุโมงค์ โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
โดยดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคม จัดบริการและสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  

ทั้งนี้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสจะต้องดําเนินควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคม ที่คนในสังคมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี ให้โอกาส มีการรวมกลุ่มคนใน
สังคม สร้างความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการพัฒนาเทศบาลตําบลอุโมงค์ ต่อไป .- 
 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ มอบอุปกรณ์พ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายแก่   
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ..นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า  ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีทางสังคมต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีมักไม่เข้าถึงบริการ
ของรัฐ และสิทธิพื้นฐานท่ีพึงได้รับ รวมท้ังถูกละเมิดสิทธิมากกว่าคนกลุ่มอื่น จากความไม่รู้ หรือด้วยเหตุปัจจัย
อื่นๆ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาซํ้าซ้อน ส่งผลให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมคนอื่น 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ จึงได้จัดซ้ืออุปกรณ์เสริมสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ รถสามล้อโยก
สําหรับผู้พิการ รถเข็น ไม้เท้าช่วยเดินชนิด ๓ ขา เก้าอี้สุขภัณฑ์สําหรับน่ังถ่าย เพื่อมอบให้แก่ผู้ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ สามารถนําอุปกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และอยู่ในชุมชน สังคม ได้อย่างเท่าเทียม ดํารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข มีความสุข .- 

 



 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

��������������������������������������������	
���� 	
���� 	
���� 	
���� ���ก���������������
������ก���������������
������ก���������������
������ก���������������
��� 

 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2555 เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนผนึกกําลังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  

เทศบาลตําบลอุโมงค์ ร่วมกับ กลุ่มพลังมวลชนตําบลอุโมงค์  จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่อให้ทุกภาคส่วนผนึกกําลังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2555 ในวันท่ี 26 
มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  ด้วยการเชิญชวนประชาชนตําบลอุโมงค์ทุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแสดงพลังมวลชนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซ่ึงกิจกรรมรณรงค์จะ
เร่ิมต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับพลังมวลชนตําบลอุโมงค์ 
กว่า 900 คน ร่วมเดินขบวนจากตลาดกลางป่าเห็ว ถึงหอประชุมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ในการน้ี 
นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ ประธานในพิธี กล่าวนําปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก อีกหลายรายการ อาทิ การ
นําเสนอ วีดีทัศน์ “ยาเสพติด”ปัญหาของคนไทย แสดงดนตรีจากวงดนตรีอุโมงค์แบน, การแสดงบนเวทีของ
ชมรม  B-boy  ชมละครชีวิตครอบครับอบอุ่น : ห่างไกลยาเสพติด ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกําลังกายทุก
เพศ   ทุกวัย “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกําลังกาย”  

เทศบาลตําบลอุโมงค์ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีเข้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน        
วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 ท่ีผ่าน ณ หอประชุมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ในการร่วมใจแสดงพลังมวลชนของ
ตําบลอุโมงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2555 โดยพร้อมเพรียงกัน.  
 

    ““““    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 

 เทศบาลตําบลอุโมงค์ดําเนินการประชาคมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการชุมชน ประจําปี 
๒๕๕๕ เน่ืองจากประธานชุมชนดํารงตําแหน่งครบวาระ 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภารกิจหน้าท่ีสําคัญในการดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้การเกิด
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน การประชาคมคัดเลือกประธาน
และคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนทําหน้าท่ีบริหารและเป็นตัวกลางประสานระหว่างชุมชนกับ
เทศบาลตําบลอุโมงค์ หรือส่วนราชการ องค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการฝึกให้ประชาชนได้รู้จัก
ปกครองและช่วยเหลือตนเองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้การบริหารจัดการ 
และพัฒนาเทศบาลตําบลอุโมงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ พัฒนาตําบลอุโมงค์ให้เจริญก้าวหน้า 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมท่ัวถึง  

เทศบาลตําบลอุโมงค์จึงขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

เด็กยุคใหม่ ห่วงใย สิ่งแวดล้อม..เทศบาลตําบลอุโมงค์

ร่วมกับชมรมบี – บอยอุโมงค์ จัดอบรม โครงการ“ เด็กยุคใหม่ 
ห่วงใย ส่ิงแวดล้อม ” ปี ๒ เพื่อให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม แก่
เยาวชนตําบลอุโมงค์ อีกท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะของเด็กและเยาวชน ณ วัดป่าเห็ว   
ต.อุโมงค์  เม่ือเร็วๆ น้ี .- 
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ประธานชุมชนท้ัง ๑๑ ชุมชน ดังน้ี ชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ นายประวิทย์ ไชยอุต ชุมชนบ้านกอม่วง หมู่ท่ี ๒ นายวีระศักด์ิ ศรีวิชัย ชุมชนบ้านสันกับตองหมู่ท่ี ๓ นางสุมิตรา 
นุชจํานง ชุมชนบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ นายสุพจน์ มาภาพ ชุมชนบ้านป่าเห็ว หมู่ท่ี ๕ นายถาวร จินาเดช ชุมชนบ้านป่าลานหมู่ท่ี ๖ น.ส.พัชรินทร์  ศรีวิชัย ชุมชนบ้านเชตะวัน
หนองหมู นายกิตติพัฒน์  ธนินภิตินันท์ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ นายถวิล จิตต์ธรรม  ชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ นายเอกพล ไชยศรี ชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ท่ี ๑๐ นายกุย สินธุยา 
และชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ นายสมหวัง พิบาลแดง 

ท้ังน้ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ ขอขอบคุณพี่น้อง ประชาชน ทุกชุมชน ในการให้ความร่วมมือดําเนินการประชาคมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการชุมชน ท่ีผ่านมา
ด้วยดีเสมอ .- 
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