
                  เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน นําโดยนายขยัน วิพรหมชัย 
นายกเทศบาลตําบลอุโมงค์ ทําบันทึกตกลงดําเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) โดยท่ี มพพ. มีวัตถุประสงค์และมีบทบาทท่ีมุ่งทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางใน
การประสาน เช่ือมโยง ให้เกิดการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ทุก
มิติ โดยใช้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การสร้าง

ของทุกปี ถือเป็นเสมือนจุดเร่ิมต้นในการขจัดการแบ่งแยกเพศให้หมด
ไป ดังจะเห็นได้ในยุคปัจจุบันน้ี แต่ละพื้นท่ีในสังคมได้ให้ความสําคัญ
และยอมรับสตรีมากยิ่งขึ้น ทําให้ในปัจจุบันสตรีได้เข้ามามีบทบาท 
เช่น บทบาททางการเมือง บทบาททางสังคมต่าง ๆ รวมท้ังยังเปิด
โอกาสให้สตรีได้แสดงความสามารถเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม
กันในสังคม 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความสําคัญแก่กลุ่มสตรีเพื่อให้เข้ามามีบทบาทและหน้าท่ี
ต่าง ๆ สําหรับขับเคล่ือนหรือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีให้
มีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี และมีความเข้มแข็ง ดังน้ัน 
เทศบาลตําบลอุโมงค์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ วันสตรีสากล 
ประจําปี 2556  ขึ้น ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางนํ้า
ริมนํ้าปิงห่างเทศบาลตําบลอุโมงค์ มีกิจกรรมการออกกําลังกาย 
(รําวงมาตรฐาน) มอบโล่เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นผู้ทําคุณประโยชน์
ต่อสังคม และต้ังตนอยู่ในความดีงาม กิจกรรมการประกวดแม่เฮือน
งาม กลุ่มสตรีแม่บ้านสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพในตําบลอุโมงค์  ได้มีการรวมกลุ่ม รวมพลัง ในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และ สังคม  รวมท้ังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ กลุ่ม
สตรีแม่บ้านเกิดการพัฒนาได้ด้วยตนเอง และมีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน .- 

เครือข่ายความร่วมมือเป็นเคร่ืองมือ และเช่ือมโยงส่งผ่านองค์ความรู้ให้เครือข่ายต่างๆ ร่วม
เผยแพร่ ขยายผลการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผ่านกิจกรรมในมิติต่าง 
ๆ โดยท้ังสองฝ่าย จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นแก่สาธารณะเป็นสําคัญ ณ ห้อง
ประชุมแคทลียา ๒ โรงแรมรามการ์เด้น กทม. เมือวันท่ี  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖                
ท่ีผ่านมา .- 

                    ������������������������	����	����	����	    
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 
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�'(� �	 �-.�����,+�/,0  1 .... ��2,2��  ����3�!�2 ��2ก�$��&��&���%�'(� �	 ��4��52�.� วะนสตรีสากลถือกําเนิดในวะนท่ี  8  มีนาคม     

๒๐ มีนาคม วะน อสม.แหงชาติ ปรัจําป 255๖ 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ ภายใต้การบริหารของ นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบล
อุโมงค์  มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเหล่าภาคีต่าง ๆ ให้พ่ึงตนเอง โดยประชาชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง ด้วยตัวชุมชนเอง 
โดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ประกอบกับการวิวัฒนาการด้านวิชาการใหม่ๆ ที่สามารถนําไปปรับใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในท้องถ่ินได้ ทุนทางสังคมที่เห็นได้ชัดเจนและมีมากกว่า 30 ปี ได้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) ซ่ึงเทศบาลตําบลอุโมงค์ จํานวน ๒๗๐ คน อสม.เป็นประชาชนที่
ได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน ที่จะให้เข้ามาเป็นผู้นําด้านสุขภาพในหมู่บ้าน 
ทําหน้าที่โดยร่วมมือแก้ข่าวร้าย กระจายดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกข์ให้ประชาชน 
ทําตนและ 

ทําตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน เป็นบุคคลตัวอย่างด้านสาธารณสุข เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ เทศบาลตําบลอุโมงค์ จึงได้จัดทํา โครงการมหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพ       
เนื่องในวัน อสม แห่งชาติ ปี 255๖ เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน       
และเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ อสม.ที่จะปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่อไป 
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เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ โทร 0 – 5398 – 2517 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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�%�2 ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี มักจะมีเด็กๆ ไปเล่นนํ้า ท้ังในแม่น้ํา บ่อนํ้า  อ่างเก็บนํ้า อาจไม่ปลอดภัย 
หากเด็กว่ายนํ้าไม่เป็น และแอบชักชวนกันไปเล่นนํ้า เทศบาลจึงขอแจ้งให้ประชาชนดูแล บุตรหลาน ให้
ระมัดระวัง ดูแลบุตรหลานไม่ให้แอบไปเล่นนํ้าตามลําพัง หรือควรเฝ้าดูเพื่อความปลอดภัยด้วยซ่ึงการจมนํ้า
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 15 ปี โดยพบในเด็กอายุ 5-9 ปีมากท่ีสุด มักพบเด็ก
จมนํ้าตายมากท่ีสุดในเดือนมีนาคม – เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูร้อนและปิดเทอม ผลสํารวจเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 
15 ปี ซ่ึงมีกว่า 13 ล้านคนท่ัวประเทศ ในปีท่ีผ่านมา พบข้อมูลน่าวิตกอย่างยิ่งว่ามีเด็กว่ายนํ้าเป็นแค่กว่า 2 
ล้านคน อีก 11 ล้านคนว่ายนํ้าไม่เป็น และต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคมท่ีผ่านมาจนถึงขณะน้ีมีเด็กจมนํ้าเสียชีวิต
แล้วกว่า 350 คน โดยเฉล่ียมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าตายปีละกว่า 1,500 คน  
                   สําหรับการช่วยเหลือคนตกนํ้าน้ัน   “ส่ิงแรกคือ เราไม่ลงนํ้าไปช่วย ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยโดยเรา
อยู่บนฝ่ัง ให้โยนเชือก ไม้ลงไปช่วย หากต้องลงนํ้าช่วยเหลือต้องมีอุปกรณ์ยาวกว่า 1 เมตรให้เขาเกาะ 
ไม่เช่นน้ันเราจะถูกกอดรัดจนจมนํ้าตายด้วย การท่ีเด็กจมนํ้าตายเป็นหมู่ 4 คน 5 คน เพราะไม่เข้าใจวิธีการ
ช่วยเหลือ เห็นเพื่อน เห็นพี่ เห็นน้องจมนํ้า ตกใจก็กระโดดลงไปช่วยจึงถูกคนท่ีกําลังจะจมนํ้ากอดรัด ช่วย
ตัวเองไม่ได้  

..อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร .. 
      เทศบาลตําบลอุโมงค์ จัดทําโครงการ “อบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร” เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่และมุ่งไปสู่ความสําเร็จในการบริการประชาชนอย่าง
ประทับใจ ณ บ้านกรูดลําพูนรีสอร์ท ตําบลบ้านแป้น อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
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นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า  ตามท่ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ ได้ก่อต้ัง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนฝึกอบรม สมาชิก อปพร.ขึ้น เพื่อประกอบกิจกรรมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ เหตุด่วน เหตุร้าย ในพื้นท่ีตําบลอุโมงค์  และช่วยเหลือกิจกรรมมวลชน 
และสังคมต่าง ๆ ซ่ึงกําลังอปพร.ของตําบลอุโมงค์มีประมาณ 200 กว่าคน  เป็นกําลังพลท่ีสําคัญ และสามารถ
ทําประโยชน์เพื่อสังคมได้มากมาย ซ่ึงต้องใช้ความอดทนและมีความต้ังใจจริง ท่ีจะทํางานเพื่อส่วนรวม  เม่ือ
มาถึงวันท่ี 22 มีนาคม  ของทุกปีซ่ึงถือว่าเป็นวัน อปพร.  ท่ีจะต้องรําลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลกลุ่ม
ดังกล่าว   เทศตําบลอุโมงค์  จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นขวัญ และกําลังใจให้แก่ อปพร. 

 โดยกําหนดการจัดงานวัน อปพร.น้ัน จะมีขึ้นในวันท่ี  22 มีนาคม 2556  ต้ังแต่ช่วงเช้า           
เวลา  08.30 น.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน สมาชิก อปพร. พร้อมกัน  ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลอุโมงค์ เวลา 09.00 น. ต้ังแถวหน้าอาคาร  จากน้ันประธานศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลอุโมงค์  
อ่านสารจากรัฐมนตรี เสร็จแล้ว นํากล่าวคําปฏิญาณตน และให้นโยบายการดําเนินงานของ อปพร. เพื่อรณรงค์ 
พัฒนาทําความสะอาด บริเวณถนนสายลําพูน-เชียงใหม่  จากน้ันจะมีการสาธิตดับเพลิงแก๊ส  และทําการฝึก
เตรียมความพร้อม  อาทิ ฝึกวิ่งสายดับเพลิง ฝึกผจญเพลิง ท้ังน้ี เพื่อเป็นการรําลึกถึงความต้ังใจ  เสียสละปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อมวลชน ของสมาชิก อปพร. ตําบลอุโมงค์  

..กีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ .. 
      เทศบาลตําบลอุโมงค์ จัดกีฬาสี ครอบครัวสัมพันธ์ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมงค์เพื่อสร้างและปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีด้านกีฬาให้เด็กๆให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และ
การแข่งขันกีฬายังให้ผู้ผู้ปกครองได้ร่วมทําการแข่งขันด้วย 
เพื่อให้ความรักความสามัคคีระหว่างครูผู้สอน ผู้ปกครอง และ
เด็ก ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมงค์ .-  

เทศบาลตําบลอุโมงคขะบเคล่ือนพะฒนาพละงเครือขายชุมชนทองถ่ินนาอยู 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ( MOU ) โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคล่ือนตําบล 
น่าอยู่ เพ่ือพัฒนาตําบลและสร้างองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแข็งน่าอยู่ มีการสร้างระบบการเรียนรู้ รวมท้ังถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ให้กับตําบลเครือข่ายในการการจัดสุขภาวะชุมชน โดยได้เรียนเชิญองค์กรปกครองส่วน

ความรู้ ประสบการณ์ให้กับตําบลเครือข่ายในการการจัดสุขภาวะชุมชน โดยได้เรียนเชิญองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ๒๐ แห่ง   

โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือการดําเนินงานโครงการ (MOU) ระหว่างเทศบาลตําบลอุโมงค์    
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่าย จัดข้ึนใน วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลอุโมงค์ 
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