
“กฟผ สนับสนุนงบประมาณ” 
การไฟฟ�าฝ�ายผลิแห�งประเทศไทย โดยนายนิพล พา

มา หัวหน$าหน�วยทดแทนที่ดินและทรัพย'สิน มอบเงินสนับสนุน 
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล�นของเทศบาลตําบล
อุโมงค' รับมอบโดยนายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบล
อุโมงค' ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค' .- 
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 เทศบาลตําบลอุโมงค' อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จัดการแข�งขันกีฬาฟุตซอล “เยาวชน
เทศบาลอุโมงค'คัพ”ต$านยาเสพติด ประจําป: ๒๕๕๖ โดยเริ่มการแข�งขัน ระหว�างวันที่ ๑ – ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.เปAนต$นไป ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลอุโมงค' บ$านก�อม�วง หมู�ที่ ๒ ตําบล
อุโมงค' 

 นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค' กล�าวว�า เพ่ือเปAนการเปBดสนามฟุตซอล
ใหม�ของตําบลอุโมงค' และสร$างเสริมประสบการณ'ด$านกีฬาฟุตซอลแก�นักกีฬา สร$างความสามัคคี ความมี
นํ้าใจของนักกีฬา เยาวชนห�างไกลยาเสพติด รวมทั้งสร$างความสัมพันธ'แก�นักเรียนในเขตเทศบาล     
ตําบลอุโมงค' โดยมีกําหนดการดังน้ี พิธีเปBดการแข�งขัน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ร�วมชม ร�วมเชียร' 
และเปAนกําลังใจ นักกีฬาจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค' ได$ใน วันที่ 1 ,7 ,11 ,14 ,18 ,21 
,24 ,26 มิถุนายน ๒๕๕๖ ต้ังแต�เวลา ๑๖.30 น.เปAนต$นไป ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลอุโมงค' 
บ$านกอม�วง หมู�ที่ ๒ ตําบลอุโมงค' อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค คืนน้ําใสใหแมกวง ปองกะนปญหาอุทกภะยแลัประบปรุงภูมิทะศนของแมน้ํากวง  
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เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จะงหวะดลําพูน เตรียมคืนน้ําใสใหแมกวง บูรณาการทุกภาคสวน

กําจะดชวาพรอมกะนทะ้งลําน้ํา ปองกะนป ญหาอุทกภะยแลัประบปรุงภูมิทะศนของแมน้ํากวง ในวะนส่ิงแวดลอมโลก             

วะนท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

นายขยะน  วิพรหมชะย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค เปดเผยวา แมน้ํากวงเปนแมน้ําสายหละกท่ีหลอเล้ียง

ชีวิตคนตําบลอุโมงค มาอยางตอเนื่องยาวนาน ป จจุบะนปรัสบป ญหาหลายปรัการ ไมวาจัเปนป ญหาผะกตบชวา 

ป ญหาน้ําเนาเสียไมเหมาัแกการเกษตร ป ญหาปลาในแมน้ําตาย โดยเฉพาัป ญหาผะกตบชวา เนื่องจากผะกตบชวาเปน

พืชน้ําลมลุกท่ีมีอายุหลายฤดูแลัแพรพะนธุไดอยางรวดเร็ว หากไมมีการกําจะดออกไปจักลายเปนป ญหากีดขวางทางเดิน

ของน้ํา ป ญหาความไมสมดุลทางธรรมชาติของรับบนิเวศ แลัทําใหเกิดสภาพภูมิทะศนของแมน้ํากวงไมสวยงาม ป ญหา

    เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจที่ดีร�วมกัน 

เหลานี้ไดสงผลกรัทบตอชีวิตแลัความเปนอยูของปรัชาชนชาวตําบลอุโมงคมาโดยตลอด จากสภาพป ญหาดะงกลาวแลัในชวงนี้เริ่มเขาสูฤดูฝนท่ีจัมีปริมาณน้ําหลากเปนจํานวน

มาก เพื่อปองกะนป ญหาอุทกภะยแลัประบปรุงภูมิทะศนของแมน้ํากวง ในพื้นท่ีตําบลอุโมงค จึงปรัสานบูรณาการ การทํางานจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทะ้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขางเคียง ท่ีมีแมน้ํากวงไหลผาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทะ้งภาคปรัชาชน แลักลุมพละงมวลชนตางๆ รวมกะนจะดกิจกรรมคืนน้ําใสใหแมกวง เริ่มดําเนินการพรอมกะน                 

ในวะนท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวะนส่ิงแวดลอมโลก 

วันวิสาขบูชา 
      เทศบาลตําบลอุโมงค' ร�วมกับหน�วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค' จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ร�วมทําบุญ ฟOงพระ
ธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดอุโมงค' หมู�ที่ ๑ ตําบล
อุโมงค' อําเภอเมืองลําพุฯ จังหวัดลําพูน 



ยาเสพติดอย�างยั่งยืน สอดคล$องกับวิสัยทัศน'จังหวัดลําพูน เก่ียวกับการแก$ไขปOญหายาเสพติดที่ว�า “ลําพูน ปลอดยาเสพติด 
สังคม เศรษฐกิจมั่นคง ดํารงความเข$มแข็งหมู�บ$าน/ชุมชนอย�างยั่งยืน” ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคี ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร'การแก$ปOญหายาเสพติดในตําบลอุโมงค'   จึงจัดงาน “วันรวมพลังต�อต$านยาเสพติด”  ขึ้น  เพ่ือให$ทุก
ภาคส�วนได$มีร�วม และตระหนักถึงปOญหา  ยาเสพติดที่กําลังระบาดอยู�ในปOจจุบัน 
  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค' กล�าวอีกว�า หลังการดําเนินการด$านการลดจํานวน ผู$เสพ ผู$ค$า และผู$เก่ียวข$องใน
ตําบล   โดยวิธีใช$มาตรการปราบปรามในชุมชน  กวดขันร$านค$า แผงลอย  ร$านคาราโอเกะ และสถานบันเทิงที่มีอยู�ในพ้ืนที่ มิ
ให$มีการซ้ือขายสิ่งเสพติดอย�างเคร�งครัด ตลอดจนเร�งรัดใช$กฎหมายดําเนินการ อย�างจริงจัง  และได$สร$างเครือข�ายโดยดึงทุก
ภาคส�วนเข$ามามีส�วนร�วมแก$ไขปOญหาแล$ว ยังร�วมกับฝ�ายปกครอง  กํานัน  ผู$ใหญ�บ$าน และเจ$าหน$าที่ทุกฝ�ายที่เก่ียวข$อง 

นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค'  กล�าวว�า  เทศบาลตําบลอุโมงค'  กําหนด   
จัดงาน  “ วันรวมพลัง ต�อต$านยาเสพติด” ประจําป: 255๖  ในวันที่ 26 มิถุนายน 255๖  เพ่ือแก$ไขปOญหา     
ยาเสพติดอย�างยั่งยืน สอดคล�องกับวิสัยทัศน�จังหวัดลําพูน   เกี่ยวกับการแก�ไขป$ญหายาเสพติดท่ีว�า “ลําพูน 

        นายขยะน วิพรหมชะย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค   กลาววา   ป จจุบะนการแขงขะนกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสงผลใหปรัชาชนไดออกกําละง  เพื่อสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  

เพราัสภาพจิตใจท่ีดียอมมีในรางกายท่ีสมบูรณ  เทศบาลตําบลอุโมงค  ซ่ึงมีนโยบายในการสงเสริม  สนะบสนุนใหมีการเลนกีฬา  ออกกําละงกายแขงขะนกีฬาหลายรูปแบบ  ทุกกลุม   

ไมวาจัเปนเยาวชน  ปรัชาชน  ผูสูงอายุ  ผูใชแรงงาน  ไดมีนโยบายใหปรัชาชน  ชุมชน  ไดมีสถานท่ีออกกําละงกาย   ในชุมชน /หมูบานอยางทะ่วถึง  การเลนกีฬานอกจากสงผล

ใหสุขภาพแข็งแรงแลวยะงทําให       ผูเลนมีน้ําใจเปน รูแพ รูชนั รูอภะย  เคารพในกฎ กติกา ของหมูคณั  ตลอดจนกฎรัเบียบ  กฎหมายในสะงคม  ทําใหสะงคมมีความสงบสุข 

ปรัชาชนไดใชเวลาวางใหเกิดปรัโยชน ในสภาพสะงคมป จจุบะนป ญหายาเสพติดท่ีรับาด  ในกลุมเยาวชน ทําใหปรัเทศชาติสูญเสียทระพยากรบุคคลของชาติ กิจกรรมดานกีฬาจึงเปน

กิจกรรมท่ีจัชวยใหเยาวชนหางไกลยาเสพติดอีกทางหนึ่ง 

ดะงนะ้น  จึงไดจะดโครงการแขงขะนกีฬาตานภะยยาเสพติดชุมชนสะมพะนธ  ปรัจําป  ๒๕๕๖  เทศบาลตําบลอุโมงคข้ึนเพื่อเปนการสงเสริมใหปรัชาชนไดออกกําละงกายแลั

หางไกลยาเสพติด ทําใหรางกายปลอดภะย    จากโรคภะยไขเจ็บกะนถวนหนา โดยกรับวนการรวมคิดรวมแกป ญหารวมกะน เปนการชวยลดป ญหาสะงคมท่ีจัเกิดข้ึน ในชุมชนอีกทางหนึ่ง

ดวย โดยมีวะตถุปรัสงคเพื่อสงเสริมการใชเวลาวางของเยาวชน ปรัชาชน ใหเกิดปรัโยชน  โดยการออกกําละงกายแลัตานภะยยาเสพติดมีความสมะครสมานสามะคคี  แลัรวมคิด   

รวมทํา รวมแกป ญหาของชุมชน 

              สําหระบกลุมเปาหมายในการจะดการแขงขะนกีฬาชุมชนสะมพะนธคระ้งนี้  จัเปน ปรัชาชน, เยาวชน  ทะ้ง ๑๑  ชุมชน  คณัผูบริหาร, พนะกงานเทศบาลตําบลอุโมงค       

ไดออกกําละงกายเลนกีฬารวมกะน  มีสุขภาพแข็งแรง  มีความสามะคคี  มีความมุงมะ่นในการพะฒนาตําบลอุโมงคตอไป  ซ่ึงปรัเภทกีฬาท่ีทําการแขงขะนไดแก กีฬาพื้นบาน                

เชน วอลเลยบอลน้ํา ตีกอลฟ   เตัปบ  ยืนเส่ือสามะคคี เปนตน  ซ่ึงจัมีการเดินขบวนพาเหรด แลัการปรักวดขบวน กองเชียร  

               นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค   กลาวอีกวา  หละงการแขงขะนแลวจัสงผลให ปรัชาชน  เยาวชน  ในชุมชนทะ้ง  ๑๑  ชุมชน  ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค  รูจะกใชเวลา

วางใหเกิดปรัโยชนมีสุขภาพแข็งแรง  แลัหางไกลยาเสพติดมีทะกษัในการเลนกีฬาอยางถูกหละกวิธี แลัรวมอนุระกษกีฬาพื้นบาน ปรัชาชนในชุมชนมีความสมะครสมาน สามะคคี  

รวมคิด  รวมทํา  รวมแกป ญหาสนองนโยบายของเทศบาลในอนาคตตอไป  

 

จัดทําฐานข$อมูลในการแก$ไขอย�างต�อเน่ือง ทําให$ลดจํานวนกลุ�มเสียง ซ่ึงส�วนใหญ�เปAนกลุ�มวัยรุ�น วัยเรียน ที่กําลังอยากรู$อยากลอง ทําให$จํานวนผู$ติด ยาเสพติดในตําบล 
ขณะน้ีให$มีจํานวนลงอย�างต�อเน่ือง                                             
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เหตุด�วน เหตุราย ไฟไหม โทร 0 – 5398 – 2517 งานป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

..ประชุมสภาสัญจร 
ด$วยเทศบาลตําบลอุโมงค'  อํา เภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน  นัดประชุมสภา   เทศบาลสมัยสามัญ   สมัยที่ 
๒   ครั้งที่ ๑  / ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาปรึกษาหารือในญัตติและ
เรื่องอ่ืน ๆ ตามภารกิจและอํานาจหน$าที่ของสภาเทศบาล      
ณ ห$องประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค' ๑   

��-	�.�/%�%��������.��%��0�!.�������1#�2�/��1#����3��!ก    
             ด$วยในช�วงน้ีเปAนฤดูปลามีไข� วางไข�เลี้ยงลูกในน�านนํ้าจืด คือ ช�วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายนของทุกป: ซ่ึงเทศบาลขอให$ประชาชนหรือผู$ใดทําการประมงด$วยเครื่องมือทําการประมง หรือ
ด$วยวิธีใด ๆ ในน�านนํ้าจืดในท$องที่จังหวัดลําพูนโดยเด็ดขาด เว$นแต�ทําการประมงในที่จับสัตว'นํ้าด$วย
เครื่องมือทําการประมงตามชนิด ขนาด และวิธีดังต�อไปน้ี คือ เบ็ดทุกชนิด เว$นแต�เบ็ดราว, ตะแกรง สวิง 
ช$อน ยอ ซ่ึงมีขนาดปากกว$างไม�เกิน 2 เมตร ไซตุ$ม, ทําการประมงในบ�อเลี้ยงสัตว'นํ้า และห$ามมิให$ทําการ
ประมงด$วยวิธีประดาต้ังแต�สามเครื่องมือขึ้นไป ทั้งน้ีเปAนไปตามประกาศตามความในมาตรา 60 แห�ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซ่ึงกําหนดฤดูปลามีไข�และกําหนดชนิด ขนาด และวิธีใช$
เครื่องมือทําการประมงไว$ ดังกล�าวแล$ว 
             จึงขอความร�วมมือประชาชนห$ามจับปลาในช�วงน้ี เพ่ือรักษาพันธุ'ปลาให$เจริญเติบโตได$ในช�วง
ฤดูวางไข� ซ่ึงจะอยู�ในช�วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป: 
 

เทศบาลตําบลอุโมงค นะดรวมพลคระ้งใหญตอตานยาเสพติด  

�'��()���(��*�#+	���ก�0�$��$�������%	)/�� ����)��  12 ������ � ��3 .  
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