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องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ด าเนิน
โครงการกีฬาประชาชน อบต.อมก๋อย
เกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒       ณ สนามกีฬาบ้าน
แม่ต๋อม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สากล พุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง           
เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง 
และการแข่งขันประกอบอาหารพ้ืนบ้าน 
ส้มต าลีลา แกงต้มย าไก่ แกงข้าวคั่วไก่ 
และฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างท้องถิ่นต าบล
อมก๋อย พบ ปกครองต าบลอมก๋อย 

พิธี รั บพระราชทานพระบรมฉายาลั กษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ 
24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย โดยมีนายพิสุทธิศักดิ์  
ธรรมะวุฒิสุข  ปลัดอาวุโสอ าเภออมก๋อย ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายอ าเภอให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่
ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เหล่าจิต
อาสา เพื่อน าไปติดตั้งในห้องปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มอบให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้น าไปติดตั้งและ
ประดับในบ้านเรือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรม จิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ร่วมกับศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร่วมกันเก็บขยะถุงพลาสติก และ
ขยะอื่นๆ สองถนนทางหลวงหมายเลข 108 
เริ่มจากทางขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้ว จนถึง ศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร  เพื่อ
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์  และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้
เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 16 
กรกฎาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ โครงการอนุรักษ์
ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการ
ใช้ประโยชน์ยางรักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้น าชุมชน ประชาชนในต าบลอม
ก๋อย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ มีการ
ปลูกไม้สัก ไม้มะค่าโมง ไม้พะยูน นางพญาเสือ
โคร่ง ไผ่ มะขามป้อม กระถินเทพา จ านวนกว่า 
1,000 ต้น บริเวณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงและ
บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้
พิการ และ ลานอาศรมพระธรรมจาริกบ้านหนอง
กระทิงและบริเวณป่าอนุรักษ์บ้านตุงลอย 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย น าโดย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว  เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภั กดีและส านึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอ าเภออมก๋อย เพ่ือ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหา
ที่สุดไม่ได้ โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  

สานพลังท้องถิ่นไทย เดิน -วิ่ ง เฉลิมพระ
เกียรติฯ นที่ 1 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จ านวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม เดิน – วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  เพ่ือน ารายได้สบทบทุน
มูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติดีที่ ฐานะยากจน ณ 
บริ เ วณหน้ า ศู นย์ ป ร ะชุ ม แสดงสิ น ค้ า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา 


