
วะนตอตานยาเสพติดโลก .. 
 เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จะงหวะดลําพูน รวมกะบ

กลุมพละงมวลชนตาง ๆ ในพื้นท่ีตําบลอุโมงค รวมเดินขบวนรณรงคตอตานยา

เสพติด ตามโครงการพละงของปรัชาชนเอาชนัยาเสพติด เ ทิดไท           

๘๑ พรรษา มหาราชินี ในวะนรณรงคตอตานยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน 

๒๕๕๖ ท่ีผานมา .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค� เร�งพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพผู!นําชุมชน สร!างความรู!ความเข!าใจในการนํานโยบาย
สาธารณะไปสู�การปฏิบัติอย�างเป,นรูปธรรม นําไปสู�ชุมชนที่เข!มแข็งและน�าอยู�อย�างย่ังยืน ส�งเสริมให!ประชาชนในชุมชน
เกิดความร�วมมือ ร�วมใจ ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมศึกษาป4ญหาความต!องการของชุมชน และแก!ไขป4ญหาของชุมชน         
ด!วยตัวชุมชนเอง โดยภาครัฐจะให!การสนับสนุนในส�วนที่เกินขีดความสามารถของชุมชนผู!เข!าร�วมโครงการเป,นผู!นํา
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน รวม 165 คน กิจกรรมประกอบด!วย การแสดงพระธรรมเทศนา หัวข!อ คุณธรรม    
และจริยธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชน โดยพระมหาสมศักดิ์ ป<ยะวัณโณ แบ�งกลุ�มย�อยระดมความคิดเห็น ประเด็นรู!จัก
ชุมชนด!วยชุมชน การวิเคราะห�ชุมชนสู�การพัฒนาที่ย่ังยืน ณ สวนพฤกษศาสตร�ทวีชล อําเภอดอยสะเด็ด จังหวัด
เชียงใหม� 
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เทศบาลตําบลอุโมงครวมรณรงค “ลดเหลา เขาพรรษา”    
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เทศบาลตําบลอุโมงค�  จัดกิจกรรมแห�เทียนพรรษา  หนุนประชาชน เยาวชนร�วม 
สืบสานประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ให!เป,นมรดกสืบทอดแก�คนรุ�นหลังในท!องถิ่น 

นายขยัน วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค�   กล�าวว�า  เทศกาล
เข!าพรรษา ถือเป,นเทศกาลท่ีสําคัญเทศกาลหน่ึงของชาวพุทธ  ตามประเพณี  พุทธบัญญัติ  
ของพุทธศาสนา  โดยถือเอา วันแรม 1 คํ่าเดือน 8 หลัง ในป?อธิกมาส  เป,นวันเข!าจําพรรษา  
เป,นวันท่ีพระภิกษุสงฆ�จะต!องอธิฐานจําพรรษาอยู�ประจําวัดใดวัดหน่ึง  โดยไม�ไปค!างคืนท่ีอื่น
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน หรือท่ีเรียกว�า “ ไตรมาส” ในช�วงน้ีพุทธศาสนิกชนจะนําเทียนไป
ถวายพระภิกษุสามเณรท่ีวัดเพื่อให!ท�านได!นําไปใช!จุดบูชาพระรัตนตรัย ในวันเข!าพรรษา และ
ในเวลาไหว!พระสวดมนต�เช!า-เย็น ในบางแห�งจะมีการตกแต�งประดับประดาเทียนพรรษาอย�าง
สวยงามวิจิตรตระการตา และถือเป,นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต�อๆกันมา  สะท!อนให!เห็นถึง
ความเสียสละและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในการร�วมมือร�วมใจกันตกแต�งประดับ
ประดาจัดขบวนแห�เทียนพรรษา แล!วนําไปถวายวัด ในป?น้ีเทศบาลตําบลอุโมงค� กําหนดจัด

    เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจที่ดีร�วมกัน 

กิจกรรมประเพณีแห�เทียนพรรษาขึ้น ในวันท่ี ๑๙  กรกฎาคม  255๖  ท้ังน้ี  เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให!คงอยู�ควบคู�ไปกับวิถีชีวิตของชาวบ!านในท!องถิ่น  
สําหรับกําหนดการ  เร่ิมขึ้นต้ังแต� เวลา 08.30 น. ขบวนแห�เทียนพรรษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล  พร!อมกันบริเวณลานจอดรถตลาดกลางปNาเห็ว แล!วเคล่ือน

ขบวนไปตามถนนสายปNาเห็ว – ริมป<ง    เข!าสู�วัดกอม�วง ตําบลอุโมงค� ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายเทียนพรรษา  เป,นอันเสร็จพิธี โรงเรียนนําเทียนพรรษาถวายวัดต�าง ๆ ใน
เขตตําบลอุโมงค� .- 

          เทศบาลตําบลอุโมงค� จัดโครงการรณรงค� “งดเหล!า เข!าพรรษา” 
ประจําป? 255๖ เพื่อเชิญชวนให!ประชาชนงดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�
ในช�วงเทศกาลเข!าพรรษา  
           นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�า  
โครงการรณรงค� “งดเหล!า เข!าพรรษา” ประจําป? 255๖  ท่ีจัดขึ้นน้ี เพื่อ
เชิญชวนให!ประชาชนงดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ในช�วงเทศกาล
เข!าพรรษา โดยร�วมกันรณรงค�เผยแพร�และประชาสัมพันธ�ถึงผลกระทบ
ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล� อันมีผลกระทบอย�างมากต�อสุขภาพ
ของตนเองและผู!อื่น ก�อให!เกิดป4ญหาและความรุนแรงต�อเด็กและสตรีใน

ครอบครัว ป4ญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม โรคเอดส� ยาเสพติด การเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
สูญเสียรายได!อาจนําไปสู�ความยากจน รวมถึงติดสุราเร้ือรัง ทําให!เส่ือมสมรรถภาพต�าง ๆ นอกจากน้ียัง
ส�งผลกระทบทางสังคม เกิดความเส่ือมทางวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของพุทธศาสนา 
 ส�วนโครงการน้ี จะจัดขึ้น ณ วัดปNาเห็ว ตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 
โดยจะมีการตรวจสุขภาพ การบรรยายให!ความรู!เกี่ยวกับโทษของสุราและบุหร่ี ท่ีมีผลกระทบต�อ
สุขภาพ กฎหมายกับโทษการด่ืมสุรา และธรรมะกับชีวิต รวมท้ังการปฏิบัติวิป4สสนากัมมัฏฐาน .- 

 



เทศบาลตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน จัดโครงการเยาวชนวัยใส ใส�ใจสุขภาพ เยาวชนวิถี
พุทธ  ให!เด็กและเยาวชนได!เรียนรู!และศึกษาหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาอย�างเหมาะสมกับวัยของตน นําไป
ปฏิบัติใช!ในชีวิตประจําวัน ต้ังอยู�บนจิตใจท่ีเข!มแข็ง 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�า เด็กและเยาวชนเป,นทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของ
ประเทศชาติ เป,นพลังท่ีสําคัญในการพัฒนาชาติบ!านเมืองให!เจริญก!าวหน!าและม่ันคง อีกท้ังยังจะเป,นผู!สืบทอดความ
เป,นชาติในอนาคตและขณะเดียวกันจะต!องเสริมสร!างพื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชนให!มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย�สุจริต และให!มีความรอบรู!ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด!วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป4ญญา และความ

รอบคอบ เพื่อให!สมดุลและพร!อมต�อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว และกว!างขวางท้ังด!านวัตถุ ส่ิงแวดล!อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก การพัฒนาและยกระดับ
จิตใจของเด็กและเยาวชนตําบลอุโมงค�ให!มีความรู!คู�คุณธรรม มุ�งเน!นให!เด็กและเยาวชนได!เรียนรู!และศึกษาหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาอย�างเหมาะสมกับวัยของตน       
และนําไปปฏิบัติใช!ในชีวิตประจําวันได! โดยมีการสอดแทรกธรรมะ        ในรูปแบบกิจกรรมท่ีเน!นการบรรยายและการเรียนรู!ภูมิป4ญญาต�างๆของพื้นท่ีตําบลอุโมงค� ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมเกมสอดแทรกคุณธรรม หลักธรรมท่ีผสมท้ังศาสตร�และศิลปR ท่ีง�ายแก�การนําไปปฏิบัติ เด็กและเยาวชนท่ีเข!ารับการอบรมจะได!ใช!
ความสามารถแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง 

เทศบาลตําบลอุโมงค� จึงได!จัดทําโครงการเยาวชนวัยใส ใส�ใจสุขภาพ เยาวชนวิถีพุทธ ขึ้น โดยมีกลุ�มเปSาหมาย เด็กและเยาวชน จาก ๑๑ ชุมชนในพื้นท่ีตําบลอุโมงค� 
จํานวน 60 คน กิจกรรมประกอบด!วย การบรรยายธรรมะในหัวข!อต�าง ๆ ,การทําสวยดอกไม! ,การสานปลาตะเพียนจากวัสดุธรรมชาติ ,การตัดตุงพื้นเมือง ,การพับกระดาษ    
(ควักหมาก ) ,การประดิษฐ�ส่ิงของจากเศษวัสดุเหลือใช! ,การร!องเพลงพื้นบ!าน ค�าว จWอย ซอ  โดยกิจกรรมดังกล�าวจัดขึ้น  ทุกวันอาทิตย�ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖                   
ณ ลานกิจกรรมวัดปNาเห็ว หมู�ที่ ๕ ตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน .- 
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..เก็บตกบรรยากาศการแข�งขัน “ กีฬาชุมชนสัมพันธ�ต!านยาเสพติด” 
เทศบาลตําบลอุโมงค� ประจําป? 2256 ณ สนามกีฬาสถานีรถไฟบ!านปNา
เส!า ท้ังน้ีเพื่อเป,นการส�งเสริมให!ประชาชนได!ออกกําลังกายและห�างไกล
ยาเสพติด ทําให!ร�างกายปลอดภัย จากโรคภัยไข!เจ็บกันถ!วนหน!า โดย
กระบวนการร�วมคิด ร�วมแก!ป4ญหาร�วมกัน เป,นการช�วยลดป4ญหาสังคมท่ี
จะเกิดขึ้นในชุมชนอีกทางหน่ึงด!วย ส�งเสริมการใช!เวลาว�างของเยาวชน 
ประชาชน ให!เกิดประโยชน� โดยการออกกําลังกายและต!านภัยยาเสพติด 
มีความสมัครสมาน สามัคคี และร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมแก!ป4ญหาของชุมชน 
ในการจัดการแข�งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ�คร้ังน้ี จะเป,น ประชาชน, 
เยาวชน ท้ัง ๑๑ ชุมชน คณะผู!บริหาร, พนักงานเทศบาลตําบลอุโมงค� ได!
ออกกําลังกายเล�นกีฬาร�วมกัน มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี มีความ
มุ�งม่ันในการพัฒนาตําบลอุโมงค�ต�อไป .- 

�����������	
�������ก�����ก��� �����������������	���� (�!�������� ���������� �"#$��% & ) 

����ก�����	
�	��� ��������� ���	
�	�������  ����ก�����	
�	��� ��������� ���	
�	�������  ����ก�����	
�	��� ��������� ���	
�	�������  ����ก�����	
�	��� ��������� ���	
�	�������   

เทศบาลตําบลอุโมงค�เร�งปลูกฝ4งต!นกล!าสร!างเยาวชนต!นแบบวิถีพอเพียง ฝ]กทักษะการเรียนรู! และปลูกพลังบวก 
หวังขับเคล่ือนจินตนาการสู�การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวกในการมีส�วนร�วมพัฒนาชุมชน 

นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป<ดเผยว�า เด็กและเยาวชนเป,น
ทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติ เป,นพลังท่ีสําคัญในการพัฒนาชาติบ!านเมืองให!เจริญก!าวหน!าและม่ันคง อีกท้ังยังจะเป,น
ผู!สืบทอดความเป,นชาติในอนาคต ขณะเดียวกันจะต!องเสริมสร!างพื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชนให!มีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย�สุจริต และให!มีความรอบรู!ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด!วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป4ญญา ความรอบคอบ เพื่อให!
สมดุลและพร!อมต�อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว และกว!างขวางท้ังด!านวัตถุ ส่ิงแวดล!อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอก หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัวจึงเป,นหลักท่ีสามารถนําไปสู�การพัฒนาเด็กและ

...โรงเรยีนวะดชะยสถาน แชมป.. 
นายบานเรือง  อุตรศะกดิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค เปน

ปรัธานปด พรอมมอบรางวะลการแขงขะนฟุตซอล เทศบาล

อุโมงคคะพ ตานยาเสพติด ซึ่งปน้ีโรงเรียนวะดชะยสถาน ควา

แซมปไปครอง ณ สนามสนามฟุตซอล บานกอมวง ตําบลอุโมงค  

เยาวชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลอุโมงค�เป,นอย�างดี เทศบาลตําบลอุโมงค�ได!จัดทําโครงการปลูกฝ4งต!นกล!า เยาวชนต!นแบบ
วิถีพอเพียงตําบลอุโมงค� ณ ศูนย�การเรียนรู!เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค� อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป,นค�ายเยาวชนวิถีคน
ล!านนา ฝ]กทักษะการเรียนรู! และปลูกพลังบวกให!เกิดคุณค�าในการขับเคล่ือนจินตนาการสู�การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวก
ในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ในบริบทของเยาวชน ซึมซับประสบการณ�การเรียนรู!เชิงประจักษ� ให!พึ่งตนเองได!
ในโลกยุคป4จจุบัน 

กิจกรรมประกอบด!วย เรียนรู!โลกกว!างจากกูรูพื้นบ!าน เรียนรู!วิชาน่ึงข!าว เปNาไฟ ฐานเรียนรู! ปลูกข!าว ไถนา 
ทอดแห หาปลา เรียนรู!หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเป,นผู!นํา ผู!ตาม และเรียนรู!ในการแก!ไขป4ญหาและ
การตัดสินใจ เพื่อส�งเสริมให!เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค� ได!พัฒนาทักษะความเป,นผู!นําของตนเอง ตลอดจน
พัฒนาการทางด!านความคิด สติป4ญญา โดยนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�เข!ากับทักษะการเป,นผู!นํา ให!
เยาวชนนําความรู!ที่ได!ไปสานต�อกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีตําบลอุโมงค�ต�อไป .- 
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