
      นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ เปิดเผยว่า เพื่อให้เกษตรกรในตําบลอุโมงค์ และบุคคลท่ีสนใจ
ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์และความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช  โดยหลังจากท่ีเทศบาลได้ต้ังศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์ขึ้น  เป็นแหล่งเรียนรู้ และ ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ และการดําเนินตามแนวทาง วิถีชีวิต
แบบพอเพียง    โดยเทศบาลตําบลอุโมงค์  ได้มีนโยบายพัฒนาพื้นท่ีของเทศบาล ฯ จํานวน ประมาณ ๔๕ ไร่  ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
และกําหนดให้มีการจัดงาน “ เทศกาลกินปลา วันเกษตรอินทรีย์  วิถียั่งยืน” ขึ้น ในวันท่ี 1๕ - 16 กุมภาพันธ์  255๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลอุโมงค์     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในตําบลอุโมงค์และเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการ     
จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาอร่อยดี มีประโยชน์ และเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสามารถ
พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้พสกนิกร
และ  พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายการดําเนินงานทางวัฒนธรรม โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ท่ีส่งเสริมการดําเนินงาน
วัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กรเครือข่ายท่ี
ความสําคัญต่อการขับเคล่ือนงานวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างขวัญกําลังใจ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานวัฒนธรรมเพื่อ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง  
 เทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นหน่ึงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาจากท่ัวประเทศ เข้ารับโล่      
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากนายสนธยา  คุณปล้ืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพฯ  

         นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โล่ที่ได้รับในคร้ังน้ีถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่เทศบาล และสร้างกําลังใจให้กับพนักงานผู้ปฎิบัติหน้าท่ี ตลอดจนพี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ทุกคน โดยเทศบาลฯจะยึดหลักในการบริหารงานด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอด ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์
สูงสุด และร่วมพัฒนาตําบลอุโมงค์ ให้มีความความก้าวหน้า ยั่งยืนต่อไป .- 

                สําหรับกิจกรรม ท้ัง 2 วัน ได้แก่ การแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ,ประกวด
พืชผักและผลผลิตทางการเกษตรฟักหม่น ฟักทอง กล้วยนํ้าว้า มะพร้าวนํ้าหอม และกระเช้าพืชผักสวนครัวสมุนไพรกินได้  ,การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน / สานสาดแหย่ง, สานก๋วย, ไม้กวาดทางมะพร้าว , การจําหน่ายสินค้าราคาถูก ไข่เป็ด ไข่ไก่ ข้าวกล้อง ปลาต่าง  ๆพืชผักสวนครัว ไม้
ดอก ไม้ผล  ,กาดหม้ัว อาหารพื้นบ้านกับข้าวพื้นเมือง เมนูกินปลาอร่อยดี มีประโยชน์  ,มัจฉาเกษตร ชิงของรางวัลทางการเกษตร พืชผักสวน
ครัว ไข่เป็ด ไข่ไก่ ข้าวกล้อง ,ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ  ,ศิลปะการแสดงจากชุมชน ,ดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีโฟล์คซอง และการประกวด
ครอบครัวเกษตรอินทรีย์   
        นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์  กล่าวต่อไปอีกว่า  การจัดงานคร้ังน้ี จะทําให้ตําบลอุโมงค์ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และ สถานศึกษา เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ และด้าน
พันธุกรรมพืช  แก่เกษตรกรในตําบลอุโมงค์  และบุคคลที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์  และความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชเกษตรกรได้รับการพัฒนา     
มีเศรษฐกิจท่ีดีในตําบลอุโมงค์ มีการหมุนเวียนเกิดความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป   

ตําบลอุโมงค์ โดยได้จัดประกวดมอบรางวัลแก่เจ้าของท่ีส่งเข้า
ประกวดในแต่ละประเภท เพื่อเป็นขวัญกําลังใจท่ีมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น ต่อไป.- 

                    ������������������������	����	����	����	    
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 

ทต.อุโมงค เชิญเท่ียวงาน “ เทศกาลกินปลา วะนเกษตรอินทรีย วิถียะ่งยืน ” คระ้งท่ี ๔ 
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       เทศบาลตําบลอโุมงค์ ดําเนินโครงการ “อโุมงค์ เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม”ส่งเสริมการอนุรักษ์ประกวด
บ้านโบราณและต้นไม้ใหญ ่

      นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากในพื้นท่ีเทศบาลมีการปลูกสร้างบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นท่ี คือรูปแบบ
ล้านนาศิลปะหริภุญชัย และรณรงค์อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในพื้นท่ีเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ โทร 0 – 5398 – 2517 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 3 ถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหน่ึง และได้เวียนมาบรรจบ

อีกคร้ัง โดยในปี พ.ศ.2556 น้ี วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  
ความหมายความสําคัญวันมาฆบูชา 

คําว่า "มาฆะ" น้ัน เป็นช่ือของเดือน 3 ย่อมาจากคําว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญ
กลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3  
การกําหนดวันมาฆบูชา 

การกําหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยน้ันจะตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมี
เดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองคร้ัง วันมาฆบูชาก็จะเล่ือนไปเป็นวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 4 และมักตรงกับเดือน
กุมภาพันธ์หรือมีนาคม 

ความสําคัญและประวัติของวันมาฆบูชา 
ความสําคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"แก่พระสงฆ์เป็นคร้ังแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซ่ึงหลัก

คําสอนน้ีเป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสําคัญ จะมีเน้ือหาว่า "ทําความดี ละเว้นความชั่ว ทําจิตใจให้บริสุทธิ์" 
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      เทศบาลตําบลอุโมงค์ ร่วมกับบริษัท พีน่า มีเดีย จํากัด ผู้จัดต้ัง
โครงการไทยสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน และบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ จัดงาน “โครงการไทยสามัคคี    
เทิดไท้องค์ราชัน ตอนองค์ประทีปแห่งการพลังงานไทย” ขึ้น ภายใน
งานมีการจัดนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับ

 การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการจุดเทียนชัยถวายพระพร การ
แสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงนิทรรศการของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) การแสดงสินค้า Otop สวนสนุก และการแสดงฟรี
คอนเสิร์ตจากศิลปินช่ือดัง ในระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาบ้านป่าเส้า ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน 
      นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ พร้อม
คณะผู้บริหาร ผู้อํานวยการกอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลบอน ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เมื่อ
เร็วน้ี .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค์   จ.ลําพูน รุกเข้าถึงประชาชน  โดยจัดโครงการเทศบาลสัญจร พบ
ประชาชนถึงบ้าน   โดยนําคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าท่ี   ออกพบปะให้ความช่วยเหลือ          
และบริการนอกสถานท่ีเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชน  ต้ังแต่ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์  น้ี 

            นายขยัน วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์   เปิดเผยว่า โครงการน้ีเป็นก้าวใหม่
ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชน     ในท้องถิ่น  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านสุขภาพรางกาย  การประกอบอาชีพของ
ประชาชน  ให้มีชีวิตและ    ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้     จึงเล็งเห็นความสําคัญตรง
น้ี  ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรขึ้นเพื่อเปิดเวทีรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน  อีกท้ังเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารเทศบาล  ผู้นําชุมชน  และประชาชนในพื้นท่ี  หาแนวทางพัฒนาร่วมกันให้ทัดเทียมใน
ทุกๆ ด้าน  โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชน  ในท้องถิ่นเป็นหลัก   รูปแบบของการไปพบปะน้ันจะ

เป็นการจัดเสวนาในหัวข้อ  “ร่วมคิด ร่วมทําชุมชนเข้มแข็ง”  โดยมีตัวแทนจากเทศบาล ตัวแทนจากชุมชน และบุคคลท่ีถือว่าเป็นคลังสมองของชุมชน  ร่วมเสวนารับทราบ
ความต้องการของชุมชนตลอดจนแลกเปล่ียนแนวคิดแนวทางในการพัฒนาชุมชน  ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆน้ันยังมีการนําวงดนตรี ของเทศบาลไปแสดงแก่ประชาชนท่ีมา
ร่วมงาน    

นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์     กล่าวต่อไปอีกว่า    การออกไปพบปะกับประชาชนน้ัน   จะทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการได้รับปัญหา
วามต้องการของประชาชน และจะได้รับฟังความคิดความต้องการพัฒนาท่ีแท้จริงจากประชาชนอันจะเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
สําหรับกําหนดการน้ันจะออกไปจัดเสวนาตามโครงการครบท้ัง   11 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยเร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์  255๖ น้ี เป็นต้นไป   


