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 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ด า เนิน
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้  
(อพ.สธ. - แม่โจ้)  จนท.โครงการอนุรักษ์-ฟื้นฟู
สภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย 
เกษตรอ าเภออมก๋อย สถานีวนวิจัยหนองกระทิง 
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย ผู้น าชุมชน
ประชาชนบ้านตุงลอย ในวันที่  5 มิถุนายน 
2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 130 คน
บริเวณพื้นที่สองข้างทางจากหมู่บ้านหนอง
กระทิง ถึงหมู่บ้านตุงลอย 

ช่วงระหว่างวันที่  16 -19 พฤษภาคม 
2561 นักศึกษาชมรมอาสาเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวน 60 กว่าคน ได้จัดกิจกรรมอาสา 
สร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดิน โดย
ไ ด้ น า วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ง บ ป ร ะ ม า ณ             
มาก่อสร้างรั้วแบบ บล็อกคอนกรีตเสริม
ตะแกรง จากนั้นท าการส่งมอบให้ชุมชน
บ้านโป่งดิน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
การใช้ประโยชน์ และการดูแล รักษา ให้
เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด 



 

ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หมู่บ้านแม่
ต๋อม เกิดฝนตกหนัก ลมแรง ท าให้กระเบื้อง
มุงหลังคาปลิว หลายหลังคา ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ให้เจ้าหน้าที่
ออกส ารวจความเสียหาย จากนั้น ด าเนิน
จัดหากระเบื้องมุงหลังคา เพ่ือมาให้แก่ผู้
ได้รับความเสียหาย  โดยมีท่านนายกวัลลภ 
ปุกยุ  พร้ อมเจ้ าหน้ าที่  ล ง พ้ืนที่ ในการ
ช่วยเหลือส่งมอบกระเบื้องมุงหลังคา เพ่ือ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ต าบล
อมก๋อย 

ช่วงวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 
ค ณ ะวิ ท ย า ลั ย พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ เข้ามาท าระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก) 
ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
และท าระบบผลิตน้ าร้อนจากเศษวัชพืช
ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบอมแฮด 
จากการได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้  และต่อ
ยอดการอบรม ด้วยการน าตัวอย่างมาติดตั้ง
จุดสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อไป 

กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย ได้ด าเนินการ ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และ  ติดตั้งเพ่ิมชุดไฟส่อง
สว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้าน พ้ืนที่
ต าบลอมก๋อย  ตามจุดเสี่ยง และเป็นการ
เพ่ิมแสงสว่างในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน 
และง านป้ องกันบรร เทาสาธารณภั ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย โดยรับค า
สั่งจากท่านนายก และ ผู้อ านวยการกองช่าง 
ให้ด าเนินการน าหินคลุก มาถมบริเวณที่เป็น
หลุม เพื่อการบรรเทาให้ประชาชนเดินทางได้
สะดวก บริเวณช่วงระยะทางบ้านสบอมแฮด และ
เส้นทางไปหมู่บ้านยางเปา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอม
ก๋ อ ย  จั ด โ ค ร ง ก า ร อบ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
โดยท่านปลัดอ าเภออาวุโส สุทธิชัย ตรีศิล
สัตย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และรับฟัง
การบรรยายจาก วิทยากร ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยาย 
เรื่องการท างานให้เกิดความโปร่งใส ไม่
ประพฤติตนในการทุจริตคอรัปช่ัน และ
กฏหมายการป้องกัน ปราบปรามทุจริต 
และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ร่วมกับ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิด
ศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน ภายใต้โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวล เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่ง
แจ้งในพื้นที่อ าเภออมก๋อย ในวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุทธิชัย ตรีศิล
สัตย์ ปลัดอาวุโสอ าเภออมก๋อย รักษาราชการ
แทนนายอ าเภออมก๋อย เป็นประธานเปิด และกล่าว
รายงานโดย ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ท่านนายก 
วัลลภ ปุกยุ กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และ 
คณะของดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ มีการรับมอบ 
อุปกรณ์การ แปรรูปขยะชีวมวล และเย่ียมชมการ
สาธิต ระบบผลิตน้ าร้อนจากขยะ และ ก๊าซชีวภาพ
จากมูลสัตว์ขนาดครัวเรือน อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์ไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ชุมชน ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จัดโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ระหว่างวันที่ 27 - 28 
มิถุนายน 2561 ณ วัดดวงดีศรัทธา
ราม ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่  พนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรม มี
กิจกรรมท าบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ฟัง
ธรรมเทศนา จากคณะพระวิทยากร 
ในหัวข้อ ธรรมมะในการท างาน กฎ
แห่งกรรม การฝึกสมาธิเบื้องต้น การ
ด าเนินชีวิตในศีลทั้ง  5 ข้อ 
 



 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย รับการ
ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น LPA ประจ าปี 2561 จาก
คณะกรรมการประ เมิ น  ในวั นที่  14 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่ วนต าบลอมก๋อย  โดยรับการ
ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้าน
การบริหารงานหารเงินการคลัง ด้านการ
บริการสาธารณะ และด้านธรรมมาภิบาล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ด าเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี2 ครั้งท่ี 1 /2561 ในวันท่ี 
26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
โดยมีญัตติเพื่อพิจารณา แผนพัฒนา 
4 ปี ( พ.ศ. 2561- 2564 ) และ
วาระเรื่องอื่นๆ 

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้เข้าท าการ
ซ่อมแซมถนนขาด บ้านผาปูนดง (มัง
ปอย) จากเหตุพายุเข้าพัดผ่านท าให้เกิด
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เกิดน้ ากัด
เซาะถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ ได้
ด า เนินการด้วยการถมดิน เ พ่ือ เปิด
เส้นทางสัญจรให้ประชาชนเดินทางได้
โดยสะดวก ทั้งภาคการเกษตรในการ
ขนส่งสินค้า และภาคการศึกษา นักเรียน
สามารถเดินทางไปเรียนด้วยความสะดวก 


