
มาจนถึงทุกวันน้ี เรียกว�า “ตักบาตรเทโว”  
       ในการน้ี เพื่อให�ประชาชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได�ร�วมกันทําบุญตักบาตรในวันสําคัญดังกล�าว โดย

ในป-นี้ เทศบาลตําบลอุโมงค. กําหนดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันท่ี   2๐  ตุลาคม  โดยนิมนต.พระสงฆ.  
สามเณร  ท้ัง ๑๐ วัดในตําบลอุโมงค. มารับบิณฑบาตข�าวสาร  อาหารแห�ง ณ  วัดเชตวันหนองหมู  หมู� 7 ตําบลอุโมงค. 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เร่ิมต้ังแต�เวลา  07.0๐ น. เป<นต�นไป  ”   จึงขอเชิญชวนประชาชน  พุทธศาสนิกชน  
ร�วมทําบุญตักบาตรโดยพร�อมเพรียงกัน .- 

 

ในสมัยพุทธกาลเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจ�าตรัสรู�ธรรม และเสด็จ
ขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจําพรรษาอยู�  ณ  สวรรค.ชั้นดาวดึงส.  
เป<นเวลา 1 พรรษา  คร้ันออกพรรษาแล�วในวันแรม 1 คํ่า เดือน  
11 พระพุทธเจ�าจึงเสด็จจากสวรรค.ช้ันดาวดึงมาประทับท่ีเมือง
สังกัสสะ  ในคร้ังน้ัน  บรรดาพุทธศาสนิกชนผู�มีความศรัทธาเล่ือมใส  
เม่ือทราบข�าวต�างพร�อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย�าง
เน่ืองแน�น  ด�วยเหตุน้ีชาวพุทธจึงถือว�า  วันแรม 1 คํ่า เดือน  11  
เป<นวันคล�ายวันท่ีพระพุทธเจ�าเสด็จจากเทวโลก ลงมาสู�เมืองมนุษย.  
จึงนิยมตักบาตรกันมากเป<นพิเศษจนเป<นประเพณีปฏิบัติสืบต�อกัน พานองเขา ปฏิบะติธรรม ชํารัจิตใจ 

     นายขยะน  วิพรหมชะย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค นํา

นะกเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลอุโมงค นะ่งรถรางทําบุญ ๑๐ วะด 

ตามโครงการ çพานองเขา ปฏิบะติธรรม ชํารัจิตใจé ปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม เปนแนวทางปฏิบะติตามแนว

พรัพุทธศาสนา ปรัพฤติตนเปนคนดีแลัสืบสานส่ิงดีงาม

ตอไป .- 
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   เทศบาลตําบลอุโมงค. จัดโครงการ
ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ�มสตรี

    เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจที่ดีร�วมกัน 
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              เทศบาลตําบลอุโมงค. จัดงานวันปDยมหาราช ประจําป- 255๖  ให�ประชาชนตระหนัก        
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  การพัฒนาประเทศให�ทัดเทียมนานาประเทศและนําพาประเทศชาติ
ผ�านพ�นวิกฤติด�วยพระอัจฉริยภาพ 
              นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค)  กล�าวว�า ตามท่ีรัฐบาลได�กําหนดให�   
วันท่ี  23  ตุลาคม ของทุกป-    เป<นวันคล�ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 
รัชกาลท่ี 5  หรือท่ีประชาชนรู�จักในพระนาม “สมเด็จพระปDยมหาราช” ซ่ึงพระองค.ทรงมีพระปรีชา
สามารถในการพัฒนาประเทศให�ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และนําพาประเทศชาติผ�านพ�นวิกฤติด�วย              
พระอัจฉริยภาพของพระองค. และทรงเป<นผู�ทรงคุณูปการอย�างใหญ�หลวงแก�ประเทศชาติ โดยเทศบาล
กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาเคร่ืองราชสักการะ และกล�าวคําถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติเป<นประจําทุกป-         
ให�ประชาชนตระหนัก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค.ไม�รู�ลืม 

เทศบาลตําบลอุโมงค. จัดงานวันปDยมหาราช ประจําป- 255๖  ให�ประชาชนตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  การพัฒนาประเทศให�ทัดเทียมนานาประเทศ   และนําพา
ประเทศชาติผ�านพ�นวิกฤติด�วยพระอัจฉริยภาพ 
 สําหรับกําหนดการจัดงานวันปDยมหาราช  เทศบาลตําบลอุโมงค.  ได�กําหนดจัดขึ้นในวันท่ี  23  ตุลาคม 255๖  ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน ( ปMาเห็ว )  ตําบล
อุโมงค.  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เวลา 08.00 น. เป<นต�นไป  โดยเรียนเชิญผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียน คณาจารย.  ผู�แทนหน�วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  
กํานัน  ผู�ใหญ�บ�าน  ผู�บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลอุโมงค. กลุ�มพลังมวลชน ประชาชนท่ัวไป  เข�าร�วมพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ และกล�าวคําถวายราชสดุดีหน�าพระบรมฉายาลักษณ.พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ. พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชการท่ี 5 โดยพร�อมเพรียงกัน  .- 
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ตามท่ีเทศบาลตําบลอุโมงค. อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน ได�รับการพิจารณาคัดเลือกในรอบสุดท�าย ในด�านการเสริมสร�างเครือข�ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม น้ัน 

โดยคณะกรรมการ ฯ จะลงพื้นท่ีตรวจประเมินองค.กรปกครองส�วนท�องถิ่น ในวันศุกร. ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีเทศบาลตําบลอุโมงค. 
นําโดยนายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศบาลตําบลอุโมงค)  คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา ข�าราชการ และประชาชนตําบลอุโมงค. ยินดีต�อนรับ 
คณะกรรมการทุกท�าน ด�วยความยินดียิ่ง .- 
 



นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี

ตําบลอุโมงค) กล�าวว�า คนพิการ และ ผู�ด�อยโอกาส เป<น
คนอีกกลุ�มหน่ึงท่ีสังคมต�องให�การดูแลเป<นพิเศษ เน่ืองจาก
เป<นกลุ�มคนที่มักไม�เข�าถึงบริการของรัฐ และสิทธิ
พื้นฐานที่พึงได�รับ รวมทั้งถูกละเมิดสิทธิมากกว�าคน
กลุ�มอื่น จากความไม�รู� หรือด�วยเหตุปTจจัยอื่น ๆ ตลอดจน
ผู�ประสบปTญหาบางรายประสบปTญหาซํ้าซ�อน ส�งผลให�ไม�
สามารถดํารงชีวิตได�เท�าเทียมกับผู�อื่น  

 เ ท ศ บ า ล โ ค ร ง ก า ร ม อ บ อุ ป ก ร ณ. เทศบาลตําบลอุโมงค. จึงได�จัดทําโครงการมอบอุปกรณ.ฟWXนฟูสมรรถภาพทาง
ร�างกาย แก�ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส ประจําป- ๒๕๕๖ เพ่ือให�ผู�พิการ หรือผู�ด�อยโอกาส 
ได�รับการช�วยเหลือด�านอุปกรณ.ฟWXนฟูสมรรถภาพทางร�างกายให�ถูกต�อง ตรงตามลักษณะ
ความบกพร�อง รวมท้ังสามารถอยู�ในสังคมได�อย�างเท�าเทียมเสริมสร�างขวัญและกําลังใจแก�ผู�
ท่ีได�รับการช�วยเหลือ ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น .-  
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เทศบาลตําบลอุโมงค หวงใย ใสใจผูพิการ แลัผูดอยโอกาส มอบอุปกรณฟนฟูสมรรถภาพ         

ทางรางกาย เสริมสรางขวะญแลักําละงใจแกผูที่ไดระบการชวยเหลือ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เทศบาลตําบลอุโมงค. จัดอบรมการ����� 

และส�งเสริมจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู�บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงาน 

พนักงาน เพื่อให�ผู�เข�าร�วมอบรม มีความรู� ความเข�าใจ ในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องค.กรปกครองส�วนท�องถิ่นและในความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานเพื่อให�เกิดความสุข  ความสําเร็จ        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือวันท่ี ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บ�านสวนเรือนฝTน ตําบลแม�แรม  
อําเภอแม�ริม  จังหวัดเชียงใหม� .-  
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� ���� �PEA� เทศบาลตําบลอุโมงค. ร�วมกับการไฟฟ\าส�วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ดําเนินโครงการ “ ชุมชนปลอดภัย ใช�ไฟ PEA ” 
เพื่อให�ความรู�การใช�ไฟฟ\าอย�างประหยัดและปลอดภัย มาตรฐานการติดต้ังระบบไฟฟ\าภายในอาคาร และความรู�
เบื้องต�นในการแก�ไขอุปกรณ.ไฟฟ\า ร�วมกับนักศึกษาช�างไฟฟ\า ระดับ ปวช.- ปวส. ท่ีผ�านการอบรมแล�ว ออก
บริการตรวจสอบติดต้ังอุปกรณ.ไฟฟ\าตามอาคารบ�านเรือน และแหล�งชุมชนต�างๆ เพื่อสร�างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย.สินให�กับประชาชนในชุมชนตําบลอุโมงค. .- 


