
เทศบาลตําบลอุโมงค� อาํเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูน จัดงาน “อุโมงค�ม�วนใจ� ป !ใหม�
เมือง เพื่อสืบสานอนุรักษ�ประเพณีและวถิีชีวิตด้ังเดิมของคนเหนือ    

 นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค�  กล�าวว�า เทศบาลตําบลอุโมงค�   
กําหนดจัดงาน “อุโมงค�จุ�มใจ� ป !ใหม�เมือง ประจําป  255๖” เพื่อเป4นการสืบสานอนุรักษ�ประเพณี
สงกรานต�ล5านนา และส�งเสริมให5ชุมชนและวัดมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝ7งจิตสํานึก
ความเป4นไทย และสร5างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป4นไทยซ่ึงนับวันจะเลือนหายไป 
โดยความร�วมมือ ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมสร5างสรรค�กิจกรรมท่ีหลากหลายในบรรยากาศของ
ประเพณีสงกรานต�แบบล5านนา ซ่ึงถือเป4นเอกลักษณ�ท่ีโดดเด�นเป4นท่ีน�าสนใจของแขกต�างบ5าน ต�าง
เมืองมาโดยตลอด  ส�วนกิจกรรมการจัดงาน “อุโมงค�ม�วนใจ� ป !ใหม�เมือง ”  ในป น้ีเน5นกิจกรรมท่ีให5
ประชาชนมีส�วนร�วมสืบสานและอนุรักษ�ประเพณีของล5านนา ร�วมกิจกรรมเสริมบารมี สร5างมิตร
ไมตรีที่ดีต�อกั๋น  วันที่ 12  เมษายน งานเร่ิมต้ังแต�เวลา ๘ โมงเจ5าเป4นต5นไป ขบวนแห�พระพุทธรูป 
ร�วมไหว5สาและสรงนํ้าพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์  ในตําบลอุโมงค�  ต้ังแต�บ5านชัยสถาน – แดนเมือง  แล5วร�วมไหว5สาและสรงนํ้าพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์  ในตําบลอุโมงค�  ต้ังแต�บ5านชัยสถาน – แดนเมือง  แล5วบวงสรวง  ศาลเจ5าแดนเมือง และสืบชะตาเสาหลักแดนเมือง    

วันที่ ๑๓ เมษายน เร่ิม ๑๐ โมงเจ5า การประกวดเต๋ินล5านนา จําลอง วิถีชีวิตคนเมืองล5านนา  และวัฒนธรรมฮีตฮอยบ�าเก�า ตามเส5นทางถนนเชียงใหม� ลําพูน  ท้ัง  11  ชุมชน 
และ ๕ โมงแลง การแสดงดนตรีพื้นเมือง การประกวดหละอ�อนแต�งกายพื้นเมือง ณ เวทีกลางนํ้า ปGงห�างเทศบาลตําบลอุโมงค� 

ท้ังน้ี  เพื่อร�วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิป7ญญาท5องถิ่น  เน่ืองในวันสงกรานต� 12 – ๑๓ เมษายน น้ี  “แต�งต๋ัวพื้นเมือง อู5กําเมือง   
เมาไม�ขับ เล�นนํ้าสุภาพ”   ในงาน “อุโมงค�ม�วนใจ�  ป !ใหม�เมือง” ณ  เวทีกลางนํ้า ปGงห�างเทศบาลตําบลอุโมงค� 

 นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�าการพัฒนาของเทศบาลเป4นไป
ตามกระบวนการของกฎหมาย วันน้ีนายกเทศมนตรีท้ังหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง     ของ
ประชาชน การบริหารงานแบ�งหน5าท่ีระหว�างสภาเทศบาลกับฝKายบริหารอย�างชัดเจน พนักงานเทศบาล
ในป7จจุบันมีความม่ันคงและก5าวหน5าไม�ย่ิงหย�อนไปกว�าข5าราชการพลเรือนอ่ืนๆ คําว�าพนักงานโดยเน้ือ
แท5ไม�ได5เป4นป7จจัยให5สถานะของความเป4นข5าราชการด5อยลง แต�กลับเป4นแรงผลักดันให5คนเทศบาลแสดง
ศักยภาพและทุ�มเทพลังในการปฏิบัติหน5าท่ีให5สําเร็จลุล�วง เกิดประโยชน� แก�ประชาชนตามนโยบายของ
ผู5บริหารทุกระดับ และเป4นไปตามแนวทางแห�งธรรมาภิบาล เทศบาลต5องจัดบริการสาธารณะอย�างเต็ม
ความสามารถทุกด5าน เรียกว�าเขตเทศบาลต5องนํ้าไหล ไฟสว�าง มีงานทํา นําสู�คุณภาพท่ีดี  

วันเทศบาล จึงมีความสําคัญต�อคนเทศบาลท่ีจะต5องพัฒนาตน พัฒนางาน และก5าวต�อไป
อย�างมุ�งม่ันเคียงข5างการมีส�วนร�วมของประชาชน ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตรวจสอบ เพื่อให5บรรลุปรัชญา
แห�งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลคือ เป4นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน .- 

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค� ๑ จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิ
บัตรและป7จฉิมนิ เทศ ในป การ ศึกษา ๒๕๕๕ 
เทศบาล มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ๑๑๔ คน โดยใน
คร้ังมีนักเรียนช้ันอนุบาล ๓ เข5ารับใบสัมฤทธิบัตร 
จํานวน ๒๗ คน และมีนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ป ที่ ๖ เข5ารับเกียรติบัตร จํานวน ๕ คน พิธีดังกล�าว
จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค� ๑  

 เทศบาลตําบลอุโมงค�  จัดงานวันเทศบาล  ซ่ึงในวันท่ี  24  เมษายนของทุกป   
กระทรวงมหาดไทยได5ประกาศกําหนดให5เป4น วันเทศบาล เพื่อเป4นการเสริมสร5างขวัญและกําลังใจ 
ตลอดจนให5ทุกคน ทุกฝKาย ได5เล็งเห็นความสําคัญของเทศบาล ซ่ึงเป4นองค�กรปกครองส�วนท5องถิ่น    
ท่ีทํางานในการอํานวยประโยชน�แก�ท5องถิ่นและสาธารณชน โดยกําหนดให5เทศบาลท่ัวประเทศ        
จัดกิจกรรมในวันดังกล�าว   

                    ������������������������	����	����	����	    
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    เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจที่ดีร�วมกัน 
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** เทศบาลตําบลอุโมงค� เร$งสร&างเยาวชนต&นแบบวิ ถีพอเพียง       
ฝ*กทักษะการเรียนรู& และปลูกพลังบวก หวังขับเคลื่อนจินตนาการสู$
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกในการมีส$วนร$วมพัฒนาชุมชน ** 

นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน เปGดเผยว�า เด็กและเยาวชนเป4นทรัพยากรท่ีสําคัญย่ิง
ของประเทศชาติ  เป4นพลัง ท่ีสํ าคัญในการพัฒนาชาติบ5 านเมืองให5
เจริญก5าวหน5าและม่ันคง อีกท้ังยังจะเป4นผู5สืบทอดความเป4นชาติในอนาคต 
ขณะเดียวกันจะต5องเสริมสร5างพื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชนให5มีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย�สุจริต และให5มีความรอบรู5ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิต
ด5วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป7ญญา ความรอบคอบ เพื่อให5สมดุลและ
พร5อมต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และกว5างขวางท้ังด5าน
วัตถุ สิ่งแวดล5อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก หลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยู�หัวจึงเป4นหลักท่ีสามารถนําไปสู�การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลอุโมงค�เป4นอย�างดี เทศบาล
ตําบลอุโมงค�ได5จัดทําโครงการปลูกฝ7งต5นกล5า เยาวชนต5นแบบวิถีพอเพียง
ตําบลอุโมงค� ระหว�างวันท่ี 3-5 เมษายน 2556 ณ ศูนย�การเรียนรู5
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค� อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป4นค�ายเยาวชน
วิถีคนล5านนา ฝ]กทักษะการเรียนรู5 และปลูกพลังบวกให5เกิดคุณค�าในการ
ขับเคลื่อนจินตนาการสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกในการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาชุมชน สังคม ในบริบทของเยาวชน ซึมซับประสบการณ�การ
เรียนรู5เชิงประจักษ� ให5พึ่งตนเองได5ในโลกยุคป7จจุบัน 

กิจกรรมประกอบด5วย เรียนรู5โลกกว5างจากกูรูพื้นบ5าน เรียนรู5
วิชาน่ึงข5าว เปKาไฟ ฐานเรียนรู5 ปลูกข5าว ไถนา ทอดแห หาปลา เรียนรู5หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเป4นผู5นํา ผู5ตาม และเรียนรู5ใน
การแก5ไขป7ญหาและการตัดสินใจ เพื่อส�งเสริมให5เยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลอุโมงค� ได5พัฒนาทักษะความเป4นผู5นําของตนเอง ตลอดจนพัฒนาการ
ทางด5านความคิด สติป7ญญา โดยนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต�เข5ากับทักษะการเป4นผู5นํา ให5เยาวชนนําความรู5ท่ีได5ไปสานต�อ
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีตําบลอุโมงค�ต�อไป .- 
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จังหวัดลําพูนคัดเลือกองค�กรปกครองท5องถิ่นดีเด�นทางด5านวัฒนธรรมระดับจังหวัด 
ประจําป  โดยเทศบาลตําบลอุโมงค�มีผลงานเด�นท่ีสุดด5านส�งเสริมภูมิป7ญญาวัฒนธรรมชุมชน 

นายจิรศักด์ิ มุทิตานนท� รองผู5ว�าราชการจังหวัดลําพูน ได5เป4นประธานคณะกรรมการคัดเลือก
องค�กรปกครองท5องถิ่นดีเด�นทางด5านวัฒนธรรม ประจําป  2556 ท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน        
เพื่อส�งเสริมให5องค�กรปกครองส�วนท5องถิ่นมีส�วนร�วมในการดําเนินงานวัฒนธรรมท้ังระดับชุมชน ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ เพื่อก�อให5เกิดการบูรณาการงานด5านวัฒนธรรมกับองค�กรปกครองส�วนท5องถิ่นท่ีมีผลงาน
ดีเด�นด5านการดําเนินงานวัฒนธรรม 

สําหรับองค�กรปกครองส�วนท5องถิ่นท่ีมีสิทธิ์เข5ารับการคัดเลือกคร้ังน้ี จะต5องเป4นองค�กรปกครอง
ส�วนท5องถิ่นท่ีผ�านการคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท5องถิ่นดีเด�นทางด5านวัฒนธรรม ระหว�างป  2552-2555 
มาแล5ว โดยมีองค�กรปกครองส�วนท5องถิ่นสมัครเข5าร�วมการคัดเลือกรวม 10 แห�ง ผลการพิจารณาองค�กร
ปกครองส�วนท5องถิ่นดีเด�นทางด5านวัฒนธรรมระดับจังหวัดของจังหวัดลําพูน ประจําป  2556 ได5แก� เทศบาล
ตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน ซ่ึงมีผลงานเด$นด&านการส$งเสริมมรดกภูมิป8ญญาวัฒนธรรมของชุมชน    
โดยมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ�พื้นบ5านสู�งานลดโลกร5อน เป4นแหล�งเรียนรู5วิถีชีวิตพื้นบ5านล5านนา เป4นมิตรต�อ
ส่ิงแวดล5อมไม�มีผลกระทบต�อภาวะโลกร5อน ท้ังมีผลงานเด�นด5านการนํามรดกภูมิป7ญญาทางวัฒนธรรมท5องถิ่น
มาสร5างมูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยได5จัดงานสืบสานวัฒนธรรมปGงห�างไส5อั่วหละปูน ต�อเน่ืองมาเป4น
ประจําทุกป  และผลงานเด�นด5านการส�งเสริมให5ท5องถิ่นรักษาคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงการหน่ึงวัด        

 พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ให&กับสมาชิก อปพร. 
        นางอรวรรณ ขว5างจิตต� รองนายกเทศมนตรีตําบล
อุโมงค� มอบรางวัลเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ให5กับสมาชิก      
อปพร.ดีเด�น เน่ืองในวัน อปพร.ประจําป  ๒๕๕๖ ณ เวทีกลาง
นํ้าปGงห�างเทศบาลตําบลอุโมงค� 
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หน่ึงยุวพุทธ พาน5องเข5าวัดปฏิบัติธรรม ท้ัง 10 วัดในตําบลอุโมงค�  
นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวเพิ่มเติมว�า ถือเป4นเกียรติอย�างยิ่ง แก�เทศบาล และสร5างกําลังใจให5กับพนักงานผู5ปฎิบัติหน5าท่ี ตลอดจนพี่น5องประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลอุโมงค�ทุกคน โดยเทศบาลตําบลอุโมงค�จะยึดหลักในการบริหารงานด5านวัฒนธรรมท่ีเน5นการมีส�วนร�วมและรับฟ7งข5อคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอด ท้ังน้ีเพื่อ
ประโยชน�สูงสุด และร�วมพัฒนาตําบลอุโมงค� ให5มีความความก5าวหน5า ยั่งยืนต�อไป .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค� ขอความร�วมมือประชาชนในพื้นท่ีตําบลอโุมงค�และใกล5เคียงงดการเผาในท่ีโล�งทุกชนิด เพื่อเป4นการป`องกันการเกิดสภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นท่ี

จังหวัดลําพูนและเชียงใหม� และเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 
นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�า สืบเน่ืองจากช�วงเดือน ธันวาคม – เมษายน ของป ท่ีผ�านมา ได5เกิดสถานการณ�หมอกควันปกคลุมพื้นท่ีของ

จังหวัดลําพูนและเชียงใหม� โดยตรวจ พบปริมาณฝุKนละอองขนาดเล็กกว�า 10 ไมคอน (PM10) ค�าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง อยู�ในระดับเกินเกณฑ�มาตรฐาน บางช�วงเวลา ซ่ึงมีสาเหตุมา
จากไฟปKา การเผาในพื้นท่ีการเกษตร และพื้นท่ีชุมชน ได5แก� การเผาขยะ เศษหญ5า ใบไม5 วัชพืชต�าง ๆ ประกอบกับช�วงเวลาดังกล�าว มวลอากาศเย็นปกคลุมพื้นท่ีภาคเหนือ สภาพ
อากาศน่ิง ฝุKนละอองสามารถแขวนลอยอยู�ในบรรยากาศได5นาน ก�อให5เกิดสภาพฟ`าหลัว ส�งผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช�น โรคระบบทางเดินหายใจ และมะเร็ง
ปอด อีกท้ังยังสร5างเหตุเดือดร5อนรําคาญแก�ผู5อยู�อาศัยใกล5เคียงการเผาขยะในท่ีโล�ง  

        ดังน้ัน เทศบาลตําบลอุโมงค� จึงได5ออกประกาศขอความร�วมมือประชาชนในพื้นท่ีได5ร�วมมือ งดการเผาในท่ีโล�งทุกชนิด เช�น งดเผาขยะ หญ5า ใบไม5 และเศษวัสดุ
การเกษตรในไร�นา สวน เพื่อเป4นการปอ̀งกันการเกิดสภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นท่ีจังหวัดลําพูน และเชียงใหม� และเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน และท่ีสําคัญการเผาขยะ
อยู�อาศัยใกล5เคียงได5รับความเดือดร5อนจากกล่ิน ควัน ฝุKนละออง เขม�า เถ5า จนเป4นเหตุให5เส่ือม หรืออาจเป4นอันตรายต�อสุขภาพเป4นเหตุรําคาญ ตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงเจ5าพนักงานท5องถิ่นสามารถดําเนินการระงับเหตุรําคาญ ตามมาตรา 26, 27 และ 28 ซ่ึงหากฝKาฝhนต5องระวางโทษจาํคุกไม�เกิดหน่ึงเดือน หรือปรับไม�เกิน 2,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 74   
 



 

 


