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     ค ำน ำ 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ประจ ำปี งบประมำณ 
๒๕๖4 จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของ นำยวัลลภ ปุกยุ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอมก๋อย ในรอบระยะเวลำ ๑ ปี งบประมำณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖3-๓๐  กันยำยน ๒๕๖4 เพ่ือให้
เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๓ ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ
ในกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ และตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๕๘/๕ ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุก
ปี 
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ค ำแถลงนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
 ส่วนที่ ๓ รำยผลกำรด ำเนินงำน 
 ส่วนที่ ๔ รำยงำนสถำนะกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นหนึ่งช่องทำงที่ช่วยให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยตำมหลักธร ร
มำภิบำลต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 

ค าแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

๑.นโยบายพัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะข้ึนพื้นฐาน 
 โดยก่อสร้ำง ปรับปรุง ถนน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรและก่อสร้ำงอำคำรเดนกประสงค์ เพื่อ
ควำมสะดวก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน หน่วยงำนรำชกำร และปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รวมถึง
ประชำชนที่มำใช้บริกำรในด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนทั่วถึง เพื่อพัฒนำให้เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่ 
๒. นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
 จะพัฒนำสังคมให้สมบูรณ์ท้ังร่ำยกำย จิตใจและสติปัญญำ รวมทั้งเสริมสร้ำงสังคมให้แข็งแรงเพ่ือให้
ชำวต ำบลอมก๋อยมีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำยกำยและจิตใจ 
 ๒.๑ สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณในกำกรป้องกันโรคติดต่อต่ำงๆ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
พร้อมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 
 ๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำระดับหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี 
 ๒.๓ สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 ๒.๔ ส่งเสริมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 ๒.๕ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครับ ผู้พิกำร ทุกคนทีเ่ข้ำหลักเกณฑ์ตำมท่ีระเบียด
ได้ก ำหนดไว้ 
 ๒.๖ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ครอบคลุมทุกวัย และพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี ในสถำนศึกษำ เพื่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๒.๗ มุ่งเน้นกำรให้บริกำร ด้ำนสุขอำนำมัย  
 ๒.๘ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๓. นโยบายการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 ส่งเสริม กลุ่มอำชีพ เพื่อให้สำมำรถเลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภำพที่ดี และสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอำชีพ 
ต่ำงๆ ให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 
๔. นโยบายการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 พัฒนำปรับปรุงสถำนที่ และจัดหำวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้น ำหมู่บ้ำน กลุ่มผู้น ำในต ำบล สมำชิกสภำ ในกำร อบรม สัมมนำ
ต่ำงๆ 
๕. นโยบำยกำรพัฒนำทำงด้ำน กำรพัฒนำ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำร ปรับปรุงฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพทั่วไป 
- ที่ตั้ง : ต ำบลอมก๋อย อยู่ห่ำงจำกอ ำเภออมก๋อย ไปทำงทิศตะวันตกประมำณ 3 กิโลเมตร 
- เนื้อที่ : เนื้อที่ทั้งหมด 228.956 ตำรำงกโิลเมตร หรือคิดเป็นไร่ 143,097.50 ไร่ มีอำณำเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ต.สบโขง และ ต.ยำงเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต.ยำงเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.นำเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลอมก๋อย ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีแหล่งน้ ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นล ำห้วย พื้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ภูมิอากาศ 
  ลักษณะทำงภูมิอำกำศเปน็แบบมรสุมมี  3  ฤด ู
 - ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน  -  พฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศำเซลเซียส 
 - ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม  -  ตุลำคม  มีระดบัน้ ำฝนเฉลี่ย  1,000  มม./ปี 
 - ฤดูหนำว  เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม  -  มีนำคม  อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย  2-4  องศำเซลเซียส     
    อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  15-20  องศำเซลเซียส 

จ านวนหมู่บ้าน 
 เป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมู่บำ้น  จ ำนวน  18  หมู่บ้ำน 
 เป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วน   จ ำนวน    2  หมู่บ้ำน 
  หมู่ที่ 1 บ้ำนเหลำ่มะฟัก เนื้อที่ 06.192 ตำรำงกิโลเมตร  

(เป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วน) 
หมู่ที่  2  บ้ำนยำงเปำใต้   เนื้อที่  11.911  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  3  บ้ำนทุ่งจ ำเริง    เนื้อที่  10.213  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  4  บ้ำนตุงลอย    เนื้อที่  31.112  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  5  บ้ำนแม่ต๋อม    เนื้อที่  16.223  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  6  บ้ำนแม่อ่ำงขำง    เนื้อที่  21.504  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  7  บ้ำนผำปูน    เนื้อที่  12.375  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  8  บ้ำนยองกือ    เนื้อที่  14.135  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  9  บ้ำนใหม่ดินแดง (ดง)   เนื้อที่  11.011  ตำรำงกิโลเมตร   
(เป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วน) 
หมู่ที่  10  บ้ำนยำงแก้ว             เนื้อที่  14.000  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  11  บ้ำนตุงติง               เนื้อที่  11.000  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  12  บ้ำนกะเบอะดิน   เนื้อที่  09.012  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  13  บ้ำนแม่ต๋อมบน    เนื้อที่  13.000  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  14  บ้ำนยำงเปำเหนือ   เนื้อที่  07.000  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  15  บ้ำนยองแหละ    เนื้อที่  16.000  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  16  บ้ำนผำปูนดง    เนื้อที่  06.012  ตำรำงกโิลเมตร   
หมู่ที่  17  บ้ำนแม่ระมีดหลวง     เนื้อที่  09.124  ตำรำงกิโลเมตร   
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หมู่ที่  18  บ้ำนสบอมแฮด    เนื้อที่  04.007  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  19  บ้ำนมะหินหลวง   เนื้อที่  05.125  ตำรำงกิโลเมตร   
หมู่ที่  20  บ้ำนขุน  แยกออกจำกหมู่ที่  8  เนื้อที่  ๐๖.๐๖๕ ตำรำงกิโลเมตร 

จ านวนประชากร 
 มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 1๗,๒๒๑ คน แยกเป็นชำย ๘,๕๕๔ คน หญิง 8,๖๖๗ คน มีจ ำนวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 5,๙๘๙ ครัวเรือน ครัวเรือนมีควำมหนำแนน่เฉลี่ย  ๗๑.๕๕ คน/ตำรำงกิโลเมตร โดยแยกจ ำนวนประชำกรและ
ครัวเรือน ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนของต าบลอมก๋อย 

ชื่อต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

ตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร์ 
จ านวนครัวเรือน

ตามหลกัฐาน
ทะเบียนราษฎร ์ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมก๋อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 หมู่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
- 

เหล่ำมะฟกั 
ยำงเปำใต้ 
ทุ่งจ ำเริง 
ตุงลอย 
แม่ต๋อม 
แม่อ่ำงขำง 
ผำปูนแพะ 
ยองกือ 
ใหม่ดินแดง 
ยำงแกว้ 
ตุงติง 
กะเบอะดิน 
แม่ต๋อมบน 
ยำงเปำเหนือ 
ยองแหละ 
ผำปูนดง 
แม่ระมีด 
สบอมแฮด 
มะหินหลวง 
ขุน 
ทะเบียนบ้ำนกลำง 

160 
๓55 
๔81 
650 
759 
386 
๓30 
423 
115 
430 
337 
250 
565 
409 
295 
365 
264 
420 
210 
309 

1,041 

165 
๓44 
471 
693 
770 
395 
294 
396 
128 
426 
373 
232 
575 
๔49 
293 
332 
240 
452 
202 
2๗1 

1,166 

325 
๖99 
952 

1,343 
1,529 
781 
624 
819 
253 
856 
710 
482 

1,140 
858 
588 
697 
504 
872 
412 
๕80 

2,207 

1.5๕ 
3.83 
5.4๓ 
7.๗๙ 
8.7๘ 
4.๕๘ 
3.๖๒ 
4.7๒ 
1.4๒ 
4.6๘ 
4.0๐ 
2.๘๔ 
6.5๖ 
4.๘๗ 
3.๒๔ 
3.89 
2.๘๐ 
4.6๖ 
2.๓๑ 
3.6๐ 

14.๘๒ 

๑๒1 
๒21 
๓81 
577 
761 
475 
246 
446 
130 
258 
๒31 
1๖7 
376 
257 
231 
210 
190 
294 
119 
168 

1 
รวมทั้งต าบล ๘,554 8,667 17,221 100.00 ๕,989 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรและกำรปศุสตัว์   บำงส่วนประกอบอำชพีรับจ้ำงในตัว
เมืองหรือต่ำงจังหวัด โดยต ำบลอมก๋อยมีพื้นที่กำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
  ท ำนำ, ท ำไร่, ท ำสวน (ข้ำวนำปี, ข้ำวไร่, กะหล่ ำปลี, มะเขือเทศ, พริก, ถั่วลันเตำ, กล้วย      น้ ำวำ้, 
ดอกดำวเรือง)  
   เลี้ยงสัตว์ (หมู, วัวเนื้อ, กระบือ, ไก่, เป็ด) 
   รับรำชกำร 
  รับจ้ำงทั่วไป 
  ค้ำขำย 
สภาพทางสังคม 
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 การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง  

- โรงเรียนบ้ำนทุ่งจ ำเริง   หมู่ที่ 3 
- โรงเรียนบ้ำนตุงลอย  หมู่ที่ 4 
- โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม  หมู่ที่ ๕   
- โรงเรียนบ้ำนยำงแก้ว    หมู่ที่ 10 
- โรงเรียนบ้ำนตุงตงิ    หมู่ที่ 11 
- โรงเรียนบ้ำนแม่อ่ำงขำง   หมู่ที่ 6 
- โรงเรียนบ้ำนผำปนู   หมู่ที่ 7 
- โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ   หมู่ที่ ๒ 
- โรงเรียนบ้ำนอมก๋อยสำขำบ้ำนสบอมแฮด  หมู่ที่ 18  

  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๔     แห่ง  
- โรงเรียนบ้ำนตุงลอย หมู่ที่ 4 
- โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 
- โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ หมู่ที่ 2 
- โรงเรียนบ้ำนแม่อ่ำงขำง หมู่ที่ 6 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน        7      แห่ง 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนแม่ระมีดหลวง 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนแม่ระมีดน้อย 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนรังบี้ 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนห้วยจีโน 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนยองแหละ 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนห้วยตองสำด 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนบ้ำนผำแดง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1๖  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นยำงเปำใต้   หมู่ที่ 2 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นทุง่จ ำเริง   หมู่ที่ 3 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นตุงลอย   หมู่ที่ 4 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นตุงลอยใหม่   หมู่ที่ 4 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นแม่ต๋อม   หมู่ที่ 5 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นห่ำงหลวง (แม่อ่ำงขำง)  หมูที่ 6 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นผำปนูแพะ   หมูที่ 7 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นยองกือ   หมู่ที่ 8 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นยำงแก้ว   หมู่ที่ 10 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นตุงติง   หมูที่ 11 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นกะเบอะดนิ   หมู่ที่ 12 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นแม่ต๋อมบน   หมู่ที่ 13 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นผำปนูดง   หมู่ที่ 16 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นสบอมแฮด   หมู่ที่ 18 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นมะหนิหลวง   หมู่ที่ 19 
- ศูนย์พัฒนำเด็กบำ้นขุน                                  หมูที่ 20 
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 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  - แห่ง 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด, ส ำนักสงฆ ์  12 แห่ง 
  มัสยิด  - แห่ง 
  ศำลเจ้ำ  - แห่ง 
  โบสถ ์   14 แห่ง 

  สาธารณสุข 
  โรงพยำบำล    1  แห่ง 
  สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน             ๑ แห่ง 
  สถำนพยำบำลเอกชน   - แห่ง 
  ร้ำนขำยยำแผนปัจจบุัน   1 แห่ง 
การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 
  การคมนาคมติดต่อระหว่าง จังหวัด อ าเภอ ต าบลหมู่บ้านมีเส้นทาง ดังนี้ 
  1. ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 108 (อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ – อ ำเภอฮอด) จ ำนวน 88 กิโลเมตร 
(อ ำเภอฮอด – บ้ำนกิ่วลม) จ ำนวน 39 กิโลเมตร รวมระยะทำง  127 กิโลเมตร เป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
  2. ทำงหลวงชนบทหมำยเลข 1099 (ถนนสำยกิ่วลม – อมก๋อย) จ ำนวน  50 กิโลเมตร เป็น
ถนนลำดยำงตลอดสำย 
  3. ทำง รพช. หมำยเลข ชม.5052  (ถนนสำยบำ้นอมก๋อย – บำ้นแม่หลองน้อย) ทำง รพช.  ได้มอบให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทำงหลวงชนบทเปน็ผูร้ับผิดชอบ เปน็ถนนลำดยำงและถนนลูกรังเปน็บำงช่วง 
เข้ำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอมก๋อย ระยะทำง  3 กิโลเมตร 
การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและต าบลอ่ืน ๆ  
 1.ต ำบลอมก๋อย – อ ำเภออมก๋อย –ถนนฮอด – อมก๋อย ทำงหลวงชนบทหมำยเลข 1099จ ำนวน  50  
กิโลเมตร 
  2.ต ำบลอมก๋อย-อ ำเภอฮอด– ถนนอมก๋อย – ต ำบลยำงเปียง – ต ำบลแม่ตืน่ – ต ำบลม่อนจอง ทำงหลวง
ชนบทหมำยเลข 1099 ระยะทำง 76 กิโลเมตร 
  3.ต ำบลอมก๋อย – อ ำเภออมก๋อย – ถนนอมก๋อย – ต ำบลนำเกียน – ต ำบลสบโขง  ทำง รพช. ถนนสำย
อมก๋อย – แม่หลองน้อย หมำยเลข ชม.5052 

การไฟฟ้า 
 - จ ำนวนประชำกรที่ใชไ้ฟฟำ้ ๙0 % 
 - กำรใช้ไฟฟ้ำของจ ำนวนประชำกร 18 หมู่บ้ำน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
ต ำบลอมก๋อยเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติทรัพยำกรป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ยืนต้น 
ได้แก่ ไม้เต็งรัง,ไม้สัก,ไม้ประดู่,ไม้แดง,ไม้กระยำเลยฯลฯ สภำพป่ำของต ำบลอมก๋อยยังมีสภำพสมบูรณ์ เป็นบำงส่วน 
เนื่องจำกชำวเขำบุกรุกพื้นที่ป่ำแผ้วถำงเพื่อท ำกำรเพำะปลูกมีพื้นที่ป่ำไม้ ประมำณ 13,816 ไร่  
แร่ธาตุ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำที่ได้รับอนุมัติ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 งบประมำณ ตำมข้อบัญญัติ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

1. โครงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ๓๐,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
2. โครงกำรจ้ำงเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือหรือ

เอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด 
๒0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

3. โครงกำรจ้ำงเหมำะท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
วำรสำร แผ่นพับ กำรโฆษณำ 

๔0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

4. โครงกำรต่ออำยุโฮสดิ้งและโดเมนเนม เว็ปไซต์
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 

๒0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

5. โครงกำรอบต.เคลื่อนที่ พบประชำชน ๕0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
6. โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพผู้บริหำร 

สมำชิกสภำ อบต. พนักงำน 
๕๐0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

7. โครงกำรเลือกตั้ง นำยก อบต. สมำชิกสภำ 
อบต. 

๖๐0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

8 โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรชวยเหลือ
ประชำชนขององค์กร 

๓0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

9 โครงกำรให้ควำมรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ อบต. 

1๐0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

10 โครงกำรจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบำน 1๑,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
11 โครงกำรจัดซื้อโต๊ะท ำงำน ๙,๘00 เบิกจ่ำยแล้ว 
12 โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunchtion 

เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
๑๐,๐00 เบิกจ่ำยแล้ว 

13 โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งหมึกพิมพ์ 

๔,๓00 เบิกจ่ำยแล้ว 

14 โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขำด ำ 

20,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

15 โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ๕,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
16 โครงกำรจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ ส ำหรับงำน

เก็บเอกสำรทั่วไป 
๓,๒00 เบิกจ่ำยแล้ว 

17 โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนชุมชน 

๓0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

18 โครงกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต ำบล 10,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
๒๐0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

20 โครงกำรจัดซื้อโต๊ะท ำงำน 3,๒๙0 เบิกจ่ำยแล้ว 
21 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย ๑๕0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
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พิบัติ 

22 โครงกำรฝึกอบรม อปพร. อบต.อมก๋อย ๑50,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
23 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้และเพ่ิม

ศักยภำพ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) 

๔0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

24 โครงกำรจัดซื้อเครื่องเป่ำลมเป่ำใบไม้แบบ
สะพำยหลัง 

26,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

25 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ๑๐0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
26 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพผู้ดูแลเด็ก ๒0,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
27 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ 
๒,626,100 เบิกจ่ำยแล้ว 

28 โครงกำรขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชน ๑90,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
29 โครงกำรชำวอมก๋อยดีสุขภำพีชีวิตสดใส ๕๐,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
30 โครงกำรตลำดนัดขยะ ๒๐,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
31 โครงกำรณรงค์ควบคถมและป้องกันโรคไข้เลือก

ออก 
50,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

32 โครงกำรป้องกันโรคติดต่อต่ำงๆ 10,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
33 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 200,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
34 โครงกำรรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์ 
30,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

35 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคแก่
ประชำชนต ำบลอมก๋อย 

30,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

36 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับผู้ดูแล
สุขภำพในต ำบลอมก๋อย 

493,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

37 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผู้ด้อยโอกำสหรือคนที่ไร้ที่พ่ึง 

40,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

38 โครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น 30,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
39 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4 304,200 เบิกจ่ำยแล้ว 
40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 5 301,200 เบิกจ่ำยแล้ว 
41 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 11 487,100 เบิกจ่ำยแล้ว 
42 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 12 485,600 เบิกจ่ำยแล้ว 
43 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 17 745,400 เบิกจ่ำยแล้ว 
44 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 19 477,500 เบิกจ่ำยแล้ว 
45 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 3 487,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
46 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 6 481,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
47 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 8 478,700 เบิกจ่ำยแล้ว 
48 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 13 599,500 เบิกจ่ำยแล้ว 
49 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 20 308,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
50 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ ๑๔ 606,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
51 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที ่5 308,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
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52 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที ่๔ 308,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
53 โครงกำรปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 100,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
54 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟป่ำชุมชน 200,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
56 โครงกำรปลูกป่ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 50,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
57 โครงกำรป้องกันไฟป่ำและดับไฟป่ำ 40,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
58 โครงกำรฝำยชะลอน้ ำ ต ำบลอมก๋อย 100,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
59 โครงกำรลดหมอกควันไฟป่ำ 200,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
60 โครงกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำต ำบลอมก๋อย 40,000 เลิกจ่ำยแล้ว 
61 โครงกำรค่ำยคุณธรรมต้ำนภัยยำเสพติด 170,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
62 โครงกำรคืนควำมสุขสู่วัยชรำ 50,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
63 โครงกำรปกป้องสถำบัน 10,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
64 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีต ำบลอมก๋อย 30,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
65 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ

ติดสู่ชุมชนต ำบลอมก๋อย 
20,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

66 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 5,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
67 โครงกำรให้ควำมรู้ ฟ้ืนฟูและบ ำบัดยำเสพติด 60,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
68 โครงกำรจัดงำนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด

เชียงใหม่ 
10,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

69 โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและ
ประเพณีต่ำงๆ 

40,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

70 โครงกำรบวชป่ำ 20,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
71 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้คุณธรรมจริยธรรม 120,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
72 โครงกำรสืบสำนสร้ำงสรรค์ประเพณีวัฒนธรรม

ภูมิปัญญำไทย 
150,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

73 โครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ 45,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
74 โครงกำรประเพณีปี๋ใหม่เมือง 10,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
75 โครงกำรเกษตรผสมผสำน 20,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
76 โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนต ำบลอม

ก๋อย 
50,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

77 โครงกำรสนับสนุนบริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลอมก๋อย 

50,000 เบิกจ่ำยแล้ว 

78 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ทำงกำรเกษตร 30,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
79 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 70,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
80 โครงกำรจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ 19,000 เบิกจ่ำยแล้ว 
 
 


