
เทศบาลตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน นําคณะผู�บริหาร  เข�าเย่ียม
ผู�ต�องขัง คืนคนดีสู&สังคม พร�อมโอบอุ�มผู�ต�องขังให�สํานึกกลับสู&โลกภายนอกด�วยความเข�มแข็ง 
เพ่ือให�กําลังใจในเรือนจําจังหวัดลําพูน    

 นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค�  กล�าวว�า  เทศบาลตําบลอุโมงค�  ได�
จัดตั้งโครงการ “คืนคนดีสู�สังคม”  โดยมีกําหนดไปเยี่ยมผู�ต�องขังในเรือนจําจังหวัดลําพูน เพ่ือติดตาม
ดูแลชีวิตความเป-นอยู�ของผู�ต�องขังท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในตําบล  เพ่ือให�กําลังใจ ประพฤติตนเป-นคนดี 

แนะนําให�กลับตัวกลับใจ ให�ทําคุณงามความดีต�อสังคม ประชาชน  ซ่ึงเป-นไปตามโครงการดังกล�าว  
จะเน�นการให�ความช�วยเหลือผู�ต�องขังท่ีพ�นโทษ  ให�กลับตนเป-นคนดีมีคุณค�าต�อสังคม  ลบล�างและให�
อภัยในสิ่งท่ีผ�านมา  เทศบาลพร�อม     ท่ีจะให�การช�วยเหลือด�านต�างๆ ท้ังการพัฒนาอาชีพ  ชีวิต
ความเป-นอยู� และครอบครัว 
          ส�วนผู�ต�องขัง ได�กล�าวแสดงความดีใจ ท่ีผู�บริหารท�องถ่ินไม�ได�ทอดท้ิง ยังคงเป-นห�วงเป-นใยใน
ชีวิตความเป-นอยู�ในห�องขัง  ถึงแม�ว�าท่ีผ�านมาได�ดําเนินชีวิตท่ีผิดพลาดไป และพร�อมท่ีจะกลับตนเป-น
คนดีหากพ�นโทษออกมาแล�ว  และฝากบอกครอบครัวว�าไม�ต�องเป-นห�วง จะทําตนเป-นคนดี และจะหา
วิชาความรู�ท่ีมีอยู�ในเรือนจําลําพูน ท่ีเป9ดโอกาสให�เรียนหนังสือ ฝ:กอาชีพ อาทิ  ช�างเหล็ก ช�างไม� 
สานก<วย และอ่ืนๆ                         

          สําหรับผู�ต�องขัง ท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี ตําบลอุโมงค� มีท้ังหมด ๒๘  คน  เป-นชาย ๒๕  คน  หญิง ๓  คน  หากผู�ต�องขังคนใดพ�นโทษ เทศบาลตําบล
อุโมงค�  ก็จะรับตัวไปทําบุญท่ีวัดและให�ความรู�ทางด�านธรรมมะขัดเกลาจิตใจก�อนกลับบ�านสู�อ�อมอกของครอบครัวต�อไป .-  
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   เทศบาลตําบลอุโมงค� จัดโครงการ
ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ�มสตรี

    เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจที่ดีร�วมกัน 

".�. *+���, ��
���
��'������
�������
$ �'�%�-�ก�.'"$%�&��#&/� “��������	
� ���
�ก�	������ �	������	��������	�” 

เทศบาลตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน จัดโครงการ เสริมสร�างพลังความรู�สู&สตรี เพ่ือมีศักยภาพที่เข�มแข็ง “พลังความรู� ควบคู&การทํางาน 

ประสานเครือข&ายสตรี ”เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของกลุ�มสตรีแม�บ�านตําบลอุโมงค� ให�มีความเข�มแข็ง สามารถขับเคล่ือนการทํางานอย�าง
เป-นรูปธรรม รวมท้ัง ส�งเสริมให�กลุ�มสตรีแม�บ�านทุกชุมชนในตําบลอุโมงค� ได�มีส�วนร�วมพัฒนา และแก�ไขปEญหาชุมชน 

      นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�า ในปEจจุบัน สตรี คือผู�และมีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาชุมชนปEจจุบัน สตรี คือผู�ท่ีมีส�วน
เกี่ยวข�องและมีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาชุมชน หรือสังคมท่ีอยู�อาศัย เท�าเทียมกันกับผู�ชาย ในอดีตการพัฒนาชุมชนส�วนใหญ�จะอาศัยผู�ชายในการเป-นผู�นํา มีอํานาจ
ในการบริหาร การปกครอง แต�ทุกวันน้ีสตรีได�เข�ามามีบทบาทในการรวมกลุ�มเพ่ือพัฒนาชุมชนตนเอง เช�นการรวมกลุ�มทํากิจกรรมท่ีเป-นประโยชน�ต�อชุมชน การ
รวมกลุ�มออมทรัพย� ซ่ึงกิจกรรมดังกล�าวเป-นงานด�านการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น อย�างชัดเจน เช�น สตรีจะได�รับความไว�วางใจจากประชาชนและได�รับการคัดเลือกให�
เป-นผู�บริหารระดับประเทศ ผู�บริหารระดับท�องถิ่น กํานัน ผู�ใหญ�บ�านมากขึ้น 
          เทศบาลตําบลอุโมงค� มีนโยบายในการส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ�มสตรีแม�บ�านตําบลอุโมงค�ทุกชุมชน ให�เกิดการยอมรับ และมีบทบาท มีส�วน
ร�วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก�ไขปEญหาในชุมชน อีกท้ังยังช�วยกระตุ�นให�สตรีในชุมชนมีความต่ืนตัวและมีความสนใจท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
มากยิ่งขึ้น .- 
  



นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�า วิถีชีวิตของคนไทยในปEจจุบัน มีการให�
ความสําคัญกับการพัฒนาด�านวัตถุมากกว�าด�านจิตใจ  ศาสนาจึงมีบทบาทน�อยลงกว�าในอดีต  สําหรับในประเทศ
ไทยประชากรส�วนใหญ�นับถือ  ศาสนาพุทธ  โดยมีวัดเป-นศูนย�กลาง  ซ่ึงในอดีตวัดเป-นท้ังศูนย�รวมจิตใจ  ด�าน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและอื่นๆ  นอกจากน้ียังเป-นสถานท่ีอบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชนให�เติบโต
เป-นคนดี  แต�ในปEจจุบันเด็กและเยาวชนไม�ค�อยมีโอกาสได�เรียนรู�  และศึกษาธรรมะทําให�ขาดความเข�าใจหลักของ
ศาสนาอย�างแท�จริง  ทําให�เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นโดยขาดท่ีพ่ึงและส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ ซ่ึงเป-นท่ีมาของปEญหา
วัยรุ�นทะเลาะวิวาท  ก�อให�เกิดปEญหาอาชญากรรม  ยาเสพติดและปEญหาทางเพศ 

 เทศบาลตําบลอุโมงค�  มองเห็นความสําคัญของการปลูกฝEงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามซ่ึงเป-นแนวการ
ปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาอยู�แล�ว  จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําโครงการดังกล�าวขึ้นโดยจัดกิจกรรม  “ปEGนจักรยาน 
ทําบุญ ๑๐ วัด”  เพ่ือให�ได�เรียนรู�ประวัติของวัดภายในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค�พร�อมศึกษาแนวทางในการปฏิบัติทําบุญ ๑๐ วัด”  เพ่ือให�ได�เรียนรู�ประวัติของวัดภายในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค�พร�อมศึกษาแนวทางในการปฏิบัติ

ตนของเหล�ายุวชนให�เป-นคนดีของสังคม  ด�วยการน�อมนําธรรมะกลับไปปฏิบัติให�เกิดประโยชน�ในการศึกษาเล�า
เรียนและการดําเนินชีวิต  รวมท้ังประพฤติตนเป-นคนดีและสืบสานส่ิงท่ีดีงามน้ีต�อไป .- 
 

นายขยัน  วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� กล�าวว�า การส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

ประชาชนทุกกลุ�มเป�าหมายที่จะนําหลักธรรมของศาสนามาปรับใช#ในวิถีชีวิตด#วยการเสริมสร#างพื้นฐานจิตใจของ

ประชาชนในประเทศให#มีสํานึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตด#วยความอดทน ความเพียร มีสติป,ญญา

และมีความรอบคอบเพื่อให#สมดุลและพร#อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป/นไปอย�างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดําเนิน

ชีวิตประจําวันได#อย�างพอประมาณและมีเหตุผล จากเหตุการณ3ป,ญหาต�าง ๆ ทั้งด#านเศรษฐกิจ สังคม  

 ดังนั้น เทศบาลตําบลอุโมงค3 จึงได#จัดทําโครงการชุมชนปฏิบัติธรรม นําทางตามวิถีพุทธตําบลอุโมงค3  เพื่อให#ประชาชนได#รับการพัฒนาทางด#านจิตใจ เพื่อให#

สามารถอยู�ในสังคมอย�างสงบสุข ทําให#ประชาชนต#องการเข#าอบรมการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ซึ่งได#พิจารณาเห็นว�ากิจกรรมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่จะให#พุทธศาสนิกชนได#

นําไปใช#ในชีวิตประจําวันได#คือการปฏิบัติธรรม ในวิถีชีวิตเพื่อน#อมนําหลักธรรมคําสอนสู�การปฏิบัติของประชาชน เพื่อให#เกิดความสงบร�มเย็นทางจิตใจและนําไป

ประยุกต3ใช#ในการปฏิบัตไิด#ในวิถีชีวิต โดยการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น#อมนําหลักธรรมคําสอนสู�การปฏิบัติ เพื่อก�อให#เกิดความสงบร�มเย็นทางจิตใจและนําไปประยุกต3ใช#

ในการปฏิบัตไิด#ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได#เป/นอย�างดี .- 
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จากการเป9ดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี  ๒  
ประจําปJ ๒๕๕๖ ( ๒๓ ส.ค.๒๖ ) ของเทศบาลตําบลอุโมงค� โดยมีการ
ยื่นขออนุมัติร�างงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลตําบลอุโมงค�         
ณ  ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลอุโมงค�  โดยมีนายประยูร  บุญธรรม 
เป-นประธานสภาเทศบาลในการพิจารณา    

ในการพิจารณาร�างงบประมาณรายจ�าย ประจําปJ  ของ
เทศบาลตําบลอุโมงค� โดยการประชุมสภา  มีมติเป-นเอกฉันท� จาก
สมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 12  คน ยกมือให�ผ�านร�างงบประมาณ  รายจ�าย
ประจําปJ  25๕๗ ท้ังส้ิน  ๗๒  ล�านบาท เพื่อใช�ในการดําเนินงานตาม
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นโยบายของฝSายบริหารท่ีมีแผนพัฒนาท�องถิ่นตามแผนท่ีวางไว�  โดยในปJ  25๕๗  น้ี เทศบาลมุ�งเน�นพัฒนาด�านการส�งเสริมความเข�มแข็งในชุมชน การศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป-นอยู� ของประชาชนครอบคลุมทุกด�านต�อไป .- 


