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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 

 

เทศบาลตําบลอุโมงค จะดปรัเพณีแหเทียนพรรษาสืบสานปรัเพณีทองถิ่น  

สมทบงบประมาณ. .นางอรว รรณ ขว้ า งจิ ต ต์  รอ ง
นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ ตัวแทนคณะผู้บริหารมอบเงิน
สมทบสนับสนุนกองทุน ฯ ในการดําเนินงานจัดสวัสดิการ
ประชาชน จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป.- 

      เทศบาลตําบลอุโมงค์  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  หนุนประชาชน เยาวชนร่วม สืบสาน
ประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นมรดกสืบทอดแก่คนรุ่นหลังในท้องถิ่น 
     นายขยัน  วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์   กล่าวว่า  เทศกาลเข้าพรรษา ถือเป็น
เทศกาลท่ีสําคัญเทศกาลหน่ึงของชาวพุทธ ตามประเพณี  พุทธบัญญัติ  ของพุทธศาสนา  โดยถือเอา 
วันแรม 1 คํ่าเดือน ๑๐ ( 2 หน ) ในปีอธิกมาส  เป็นวันเข้าจําพรรษา  เป็นวันท่ีพระภิกษุสงฆ์จะต้อง
อธิฐานจําพรรษาอยู่ประจําวัดใดวัดหน่ึง  โดยไม่ไปค้างคืนท่ีอื่นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงน้ี
พุทธศาสนิกชนจะนําเทียนไปถวายพระภิกษุสามเณรท่ีวัดเพ่ือให้ท่านได้นําไปใช้จุดบูชาพระรัตนตรัย 
ในวันเข้าพรรษา  และในเวลาไหว้พระสวดมนต์เช้า - เย็น ในบางแห่งจะมีการตกแต่งประดับประดา
เทียนพรรษาอย่างสวยงามวิจิตรตระการตา และถือเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา  สะท้อน
ให้เห็นถึงความเสียสละและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในการร่วมมือร่วมใจกันตกแต่งประดับ
ประดาจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แล้วนําไปถวายวัด ในปีน้ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ กําหนดจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕   ท้ังน้ี  เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้
คงอยู่ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น สืบต่อไป .- 
                             

 

๒๐ เครือขายตาํบลสุขภาวัชื่นมื่น 
ร่วมพิธีลงนาม MOU เดินหน้าโครงการพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตําบลน่าอยู่ 
    เทศบาลตําบลอุโมงค์ อ.เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ร่วมกับสํานักสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะในพ้ืนท่ีและชุมชน (สน.๓) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การ
ขยายตําบลสร้างสุขให้กับเครือข่าย ๒๐ ตําบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน     
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์  



 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����������	
���� ����� “������������� ” ����������������  ! ����� "# $����� #%%% 

 เทศบาลตําบลอุโมงค์ได้จัดโครงการรณรงค์ “งดเหล้า เข้าพรรษา” ประจําปี 255๕ เพื่อเชิญชวนให้
ประชาชนงดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  
             นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์   เปิดเผยว่า  โครงการรณรงค์ “งดเหล้า เข้าพรรษา” 
ประจําปี 255๕  ท่ีจัดขึ้นน้ี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนงดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดย
ร่วมกันรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อันมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ก่อให้เกิดปัญหาและความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม โรคเอดส์ ยาเสพติด การเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน สูญเสียรายได้อาจนําไปสู่ความยากจน รวมถึงติด
สุราเร้ือรัง ทําให้เส่ือมสมรรถภาพต่าง ๆ นอกจากน้ียังส่งผลกระทบทางสังคม เกิดความเส่ือมทางวัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดีงามของพุทธศาสนา .- 
 

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

นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหน่ึง  
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 255๕ น้ี  ประชาชนชาวไทยอันเป็นพสกนิกรในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  
รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาท่ีสุดไม่ได้ท่ีพระองค์ทรงปฎิบัติพระราช   
กรณียกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาราษฎร์ ด้วยความเหน่ือยยาก 
ตรากตรําพระวรกายอย่างไม่ย่อท้อ  ทรงมีโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนและอยู่ห่างไกลเป็นจํานวนมาก  

ในการน้ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นท่ียิ่ง   
จึงได้ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์  จัดกิจกรรม เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิม
พระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ               
ซ่ึงประชาชนในทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
สร้างสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่พุทธศาสนิกชนตําบลอุโมงค์ ได้ร่วมกันทําความดีสร้างสมานฉันท์ให้เกิดใน
ชุมชนและประเทศชาติ  
             ส่วนกิจกรรมเน่ืองในวโรกาสอันเป็นมงคลดังกล่าว  มีท้ังพิธีลงนามถวายพระพร พิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพร  ซ่ึงกิจกรรมหลัก  อาทิ  พิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล (ภาคเช้า) 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร (ภาคคํ่า)  

        

ผู้นําชุมชน..เทศบาลตําบลอุโมงค์จัดประชุมพัฒนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการทํางานของคณะกรรมการและผู้นํา
ชุมชน  เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์ 
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วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สําคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการ คือ  
            1.  เป็นวันแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐม
เทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร   ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณท่ีพระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย  
            2. เป็นวันแรกท่ีบังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เม่ือได้ฟัง
พระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทาน
อุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันน้ัน  
            3. เป็นวันแรกท่ีบังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และ
พระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์  
 

       นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ มอบโล่แม่ดีเด่น ประกวดเรียงความ  รณรงค์รักษาความสะอาดอาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย  สถานท่ีทํางาน  และ
ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์  สก. และธงชาติ  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติท่ีเทศบาลจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน .- 

..มารู้จักโรคมือเท้าปากกันเถอะ  โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดเช้ือท่ีพบได้ทั่วไปในเด็กและทารก โดยอาการแสดงของผู้ติดเช้ือ จะมีไข้ ปวดแสบในช่องปาก มีตุ่มพองใสท่ีมือ เท้า 
ปาก และอาจมีตุ่มพองท่ีบริเวณสะโพก ซ่ึงพบความชุกของโรคมากในประเทศแถบเอเชีย 
โรคน้ีเป็นโรคเดียวกับโรค ปากและเท้าในสัตว์หรือไม่ ?  ไม่ใช่ เพราะเกิดจากการติดเช้ือไวรัสคนละชนิดกับโรคปากและเท้าท่ีพบในสัตว์จําพวก วัว ควาย หมู แกะ 
โรคมือเท้าปาก เกิดที่ไหนบ้าง ?  พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากได้ทั่วโลก แต่พบมากในประเทศเขตร้อน โดยมีการระบาดเกิดขึ้นทุกรอบปี แต่ในช่วงปีท่ีผ่านมาพบมากในทวีปเอเชีย 
และพบจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ไต้หวันและเวียดนาม 
 



 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


