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วันที่ 12 มกราคม 2564 องค์การบริหาร
สว่นต าบลอมก๋อย น าโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย พร้อม
ผู้น าชุมชนต าบลอมก๋อย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย หัวหน้าส านักปลัด พร้อม
เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อย
ตรีอดิศักดิ์  ดวงจินดา ท่านายอ าเภออมก๋อย 
และนายฉัตรเทพ  เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโส
อ าเภออมก๋อย  ในการตรวจติดตามการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย พร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และ
มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ เข้าร่วม
ได้รับทราบร่วมและปฎิบัติตามค าสั่ งของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

ช่วงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 
2564 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ด าเนินการ
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ และออกจัดท าแผนประชาคม 
สอบถามความต้องการของประชาชน โดยมีผู้บริหารน า
โดยท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย พร้อมทั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย และเจ้าหน้าที่พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ด าเนินการให้
ความรู้ข้อกฏหมายทางราชการ ในเรื่อง ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง / มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 
19 / การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด  
/ การรับเด็กแรกเริ่มเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ
บริการตรวจสอบสภาพดินในการเพาะปลูก / และตอบ
ข้อซักถามของประชาชนในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อีกทั้งได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์
พืช เพื่อใช้เพาะปลูกในครัวเรือนของตนเอง 



 

 

 

 

  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ด าเนินการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2563 ในวันที่  20 มกราคม 2563     
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล    
อมก๋อย โดยมีญัตติเพ่ือพิจารณาในการจ่าย
ขาดเงินสะสม ทั้ง 20 หมู่บ้าน ในต าบลอม
ก๋อย โดยมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ( คสล. ) และโครงการปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน โครงการเจาะน้ าบ่อ
บาดาล 

องค์ การบริ หารส่ วนต าบลอมก๋อย       
ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
อ าเภออมก๋อย ในการจัดตั้งจุดคัดกรอง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 
ณ ด่านทหารพรานบ้านแม่ต๋อม โดยได้
สั่งการให้เจ้าหน้าที่  พนักงาน วันละ     
2 ราย ร่วมปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้ง 
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับด่ านชุมชนของแต่ละ
ห มู่ บ้ า น ใ น ต า บ ล อ ม ก๋ อ ย  จ า ก
งบ ป ร ะม า ณ ก อ ง ทุ น ห ลั ก สุ ข ภ า พ      
ต าบลอมก๋อย 

นายกองค์องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ได้สั่งการให้ทางพัฒนาชุมชนด าเนินการรับผ้า
ห่มกันหนาวพระราชทานและพระบรมฉายา
ลักษณ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต าบลอม
ก๋อย โดยได้รับผ้าห่มพระราชทานจ านวน 
140 ผืน ท าการแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส โดนทางพัฒนาชุมชน
ได้ประสานไปยังผู้น าชุมชน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย พิจารณา
มอบให้ประชาชนที่เหมาะสมและมีความขาด
แคลนในเครื่องห่มกันหนาว อีกทั้งได้มอบผ้า
ห่มกันและพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้น า
ชุมชน ถึงครัวเรือนประชาชนในต าบลอมก๋อย 

19  มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบล
ก๋อย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ได้สั่งการมอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย พร้อมหัวหน้าส านัก
ปลัด ร่วมต้อนรับ รองผู้ ว่ าราชการจั งหวัด
เชียงใหม่  นายรัฐพล  นราดิศร และคณะได้
เดินทางมาติดตามการท างานเพื่อมอบนโยบาย 
พร้อมรับฟังปัญหาในการแก้ไขไฟป่าหมอกควัน
รวมถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อมก๋อย
ร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการจัดเตรียมแผนและความ
พร้อมในปี น้ีในการลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น
ละอองให้มากท่ีสุด อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย ร่วมจัดท าแนวกันไฟเพื่อการ
ป้องกันไฟป่าและการจัดการเชื้อเพลิง ณ ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อย 


