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ช่วงระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2562 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน 
ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย ได้ด าเนินกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา ตามโครงการการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้ถวาย
เทียนพรรษาพร้อมปัจจัยไทยธรรม จ านวน 
10 วัด ให้กับพระภิกษุสงฆ์จ าพรรษา ณ วัด
ตามชุมชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 

ในวันที่  8 กรกฎาคม 2562 องค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้รับการคัดเลือก
บุคคลและองค์กรที่ทีผลงานดีเด่น ในการ
ป้องกันแก้ ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด 
รางวัลหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย รางวัล
บุคคลด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ได้แก่ นายสหชัย ชัยสมร หัวหน้า
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอม
ก๋อย จากศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ า เภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่  และได้ร่วมเดินขบวน
ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติด 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ด าเนิน
โครงการรณรงค์  ควบคุมป้ องกัน โ รค
ไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควันเพ่ือ
ลดจ านวนยุงลายและป้องการการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  ในสถานที่ชุมชน สถานศึกษา 
วั ด  โ บ ส ถ์ ค ริ ส ต์  พ ร้ อ ม กั น นี้ ไ ด้ แ จ ก
ทรายอะเบท เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลายในแหล่ง
น้ าขั ง  ในภาชนะต่างๆ ให้กับชาวบ้าน 
สถานศึกษา วัด และโบสถ์คริสต์ ทั้ง 20 
หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย ช่วง
ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2562 

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 

ในวันที่  25 กรกฎาคม 2562 ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย น าโดย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย สมาชิกสภา พนักงาน ได้ เข้า
ร่ วม งานพิ ธี มหามงคล เจริญพระพุทธมนต์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดย
มีกิจกรรมสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ จ านวน 2 
ช่ัวโมง และกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ โดย
การปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ประจ าในหลวง
รัชกาลที่ 10 และปลูกต้นไม้ชนิดอื่นๆ  ณ ศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ด าเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี2 ครั้งท่ี 1 /2561 ในวันท่ี 26 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย โดย
มีญัตติเพื่อพิจารณา แผนพัฒนา 4 ปี 
( พ.ศ. 2561- 2564 ) และวาระ
เรื่องอื่นๆ 


