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ท่ี อท ๓๖/๒๕๖๒ 
        ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง                  ถวายรายงาน“สร้างฝายชะลอน ้ า–ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล” 

กราบบงัคมทูล    สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
 

                              ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกลา้ปกกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้นาย ภูสวสัด์ิ   
สุขเล้ียง ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จดัท า
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “ สร้างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ”   เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ.
หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ (เป็นโครงการต่อยอดจากปี 
๒๕๖๐ ระยะท่ี๔) “ ฝายตน้น ้าล  าธาร ” ตามแนวพระราชด าริ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสรุป
รายงานการสร้างฝายชะน ้ า ถวายเป็นพระราช กศุล พ.ศ.๒๕๕๗ -พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑.วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐น. “สร้างฝายถาวร ๑๒๐  ฝาย-ปลูกป่า ๑,๐๐๐ ตน้ 
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมู่บา้นแม่หอย  หมู่ท่ี ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
       ๑.๑ ราษฎร๔๐ ราย ถวายท่ีดิน บา้นแม่หอย หมู่ท่ี 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมท่ีดิน  
               ๘๖ ไร่ ๓ งาน  โครงการขยายผลเพื่อใชโ้ครงการหลวง 
      ๑.๒ วนัท่ี ๙ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗  ราษฎรจ านวน ๙ ราย ถวายท่ีดิน จ  านวน ๕๒ไร่ (บา้นแม่ซา   
               หมู่ท่ี 2  ต  าบล แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่)  
      ๑.๓  วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ราษฎรจ านวน  ๔๐ ราย ถวายท่ีดิน จ านวน ๘๖ไร่ ๓ งาน บา้น 
                แม่หอย หมู่ท่ี ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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      ๑.๔ วนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ราษฎรบา้นหว้ยผา หมู่ ๘  ต.แม่นาจร จ านวน ๕๒๐ คน ๙๖ ครัวเรือน   
               ถวายท่ีดิน ๑,๕๐๐ ไร่ “เพือ่สร้างพระต าหนกัทรงงาน ดอยตุง ๒ หรือ โครงการส่วนพระองค์”    
      ๑.๕ วนัท่ี ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   ราษฎรบา้นแม่ขอหมู่ ๑๑  ต.แม่นาจร จ านวน ๒๔ คน ราษฎรบา้นสบ 
               ขอ หมู่ ๑๑  ต.แม่นาจร จ านวน ๖ คน ถวายท่ีดิน ๑๖๒ ไร่  ถวายท่ีดิน “โครงการขยายผลเพื่อใช ้
               โครงการหลวง” 
      ๑.๖  วนัท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙   ราษฎรบา้นแม่ขอหมู่ ๑๑  ต.แม่นาจร จ านวน ๓๔ คน ถวายท่ีดิน   
                 ๑๘๒ ไร่  ถวายท่ีดิน “โครงการขยายผลเพือ่ใชโ้ครงการหลวง”           
๒.วนัศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น. “สร้างฝาย – ปลูกป่า ต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราช 
      กศุล”ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเกบ็น ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ านวน ๑ อ่าง และ  
      ปลกูป่า ๒,๙๐๐ ตน้ ณ.บา้นแม่ซา หมู่ท่ี ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
๓. วนัศุกรท่ี ๒๓ กมุภาพนธั พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น“สานต่อพระราชปณธิาน สร้างฝายชะลอน ้าสู่ความ 
      ย ั้งยนื ถวายเป็น พระราชกศุ ล” ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล    ๒๘ หมู่    
      บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม  ฝายชะลอน า้ ๓๑๖ ฝาย อ่างพกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ณ.หมู่บา้นแม่สะต๊อบ หมู่ 
      ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
๔.  โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้า-ปลกูป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.บา้นแม่เอาะ ต.แม่นา  
      จร  อ.แม่แจ่ม จ านวน๑๑๐ ฝาย ( ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๒๐มว้น ขนาด ๘๒x๔๕ CM)      
            รวมทั้งหมด ทูลถวายท่ีดิน ๑,๙๐๗ ไร่ ๒ งาน    สร้างฝายถาวร ๙๑๔  ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย  อ่างเกบ็
น ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ านวน ๑ อ่าง  อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน ๒ อ่าง และปลกูป่า ๓,๙๐๐ ตน้ 
 

ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
     ขา้พระพทุธเจา้  นาย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

                                                       ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ค าน า 
        "สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลท่ี ๙ " ทรงตรัส เป็นห่วงป่าถูกท าลายเป็น

สาเหตุใหน้ ้าท่วม (พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ณ ศาลาดุสิดาลยั พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวงัดุสิต ในเวลา 17.00 น. วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

        บางพื้นท่ีจดัท าเป็นโครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ เพื่อช่วยอนุรักษป่์าไม ้ มีหลายพื้นท่ีท่ี
ราษฎรไดต้ระหนกัถึงภยัธรรมชาติ ท่ีเคยเกิดข้ึนจากการท่ีป่าส่วนมากถูกท าลาย จนเป็นสาเหตุใหเ้กิด
น ้าป่าไหลหลาก และ แผน่ดินถล่มลงมาทบัถมบา้นเรือน ในยามท่ีเกิดพายแุละฝนตกหนกั ราษฎรจึงได้
ช่วยกนัปลูกป่า และคืนผนืป่าใหแ้ก่ทางราชการ ดงัตวัอยา่งเช่นท่ีดอยอมพาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ
ท่ีบา้นกอก-บา้นจูน อ.ปัว จ.น่าน ราษฎรไดคื้นผนืป่าใหท้างราชการเป็นจ านวนหลายพนัไร่ โครงการ
บา้นเลก็ในป่าใหญ่ บา้นหว้ยหญา้ไทร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กส็ามารถช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าไดน้บัหม่ืนไร่
เช่นเดียวกนั 
                        “…พระเจา้อยูห่วัเป็นน ้า ฉนัจะเป็นป่า…” ในขณะท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
พระราชทานพระราชด าริในการพฒันาแหล่งน ้า สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้
พระราชทานพระราชด าริในการอนุรักษป่์าไมต้น้น ้าล  าธารใหค้งอยูคู่่แผน่ดินไทย ดงักระแสพระราช
ด ารัสเม่ือวนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๒๕ ความตอนหน่ึงวา่ “…พระเจา้อยูห่วัเป็นน ้า ฉนัจะเป็นป่า ป่าท่ี
ถวายความจงรักภกัดีต่อน ้ า…” 

สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ ร.๙ ไดพ้ระราชทานพระราชด าริในเร่ืองของ 
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพป่าข้ึน โดยใหมี้การฟ้ืนฟูทรัพยากรในพื้นท่ีบริเวณตน้น ้าล  าธารท่ีถูกท าลาย
ใหฟ้ื้นคืนสภาพดงัเดิม พร้อมกบัพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องราษฎรในพื้นท่ีโครงการใหมี้คุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึน ลดปัญหาความยากจนของราษฎร รวมทั้งใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง และสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ราษฎรใน
เร่ืองของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีส่วนร่วมกบัทางราชการในการดูแลปกปัก
ทรัพยากรธรรมชาติอนัมีค่าของชาติสืบไปพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  
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ค ากล่าวถวายราชสดุดี 
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกรู 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดย พล.ต.ธฐัธร ศรศาสตร์ปรีชา ผูอ้  านวยการ ศอป.บริหารจดัการน ้า และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าภาคเหนือ กอ.
รมน.ภาค 3 ผูแ้ทนแม่ทพัภาคท่ี 3  (พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า)  ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ.หมู่บา้นแม่เอาะหมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 

*********************** 
ขอพระราชทานกราบบงัคมทูล พระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีบาท 
 ขา้พระพุทธเจา้ พล.ต.ธฐัธร  ศรศาสตร์ปรีชา ผูอ้  านวยการ ศอป.บริหารจดัการน ้า และฟ้ืนฟูป่า
ตน้น ้าภาคเหนือ กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ทนแม่ทพัภาคท่ี 3  (พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า)  ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติพร้อมดว้ยขา้ราชการและพสกนิกร ชาวอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ / ท่ีไดม้าชุมนุม
พร้อมกนั ณ มณฑลพิธีแห่งน้ี/เพื่อถวายราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ / เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท / อนัเป็นวาระส าคญัยิง่ของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในวนัน้ี 
             วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของทุกปี/เป็นวนัส าคญัยิง่ของปวงขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย / ท่ีจกั
ไดแ้สดงความจงรักภกัดี / และเทิดพระเกียรติคุณใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท / ซ่ึงเป็นม่ิงขวญัของปวงชน
ชาวไทย / พระราชกรณีกิจนานปัการ / ท่ีทรงพระราชวริิยะ อุตสาหบ าเพญ็ / อยา่งไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหน่ือยลา้  / เป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข ์  / และพระราชทานความร่มเยน็เป็นสุข / แก่อาณาประชาราษฎร์
และบา้นเมืองเสมอมา โดยมิทรงยอ่ทอ้  / ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ / ท่ีทรงปฏิบติั
อยา่งมากมาย / ลว้นจารึกอยูใ่นหวัใจ ของปวงขา้พระพุทธเจา้และพสกนิกรตลอดไป 
                           ณ ศุภวาระวนัมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ น้ี / 
ขา้พระพุทธเจา้ พร้อมดว้ยขา้ราชการและพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าชาว อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่/ขอ
พระราชทานพระราชวโรกาส/แสดงความจงรักภกัดี/นอ้มอญัเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย/และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
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ทั้งหลายในสากลโลก / ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสยามเทวาธิราช / และสมเดจ็พระบูรพมหา
กษตัริยาธิราชเจา้ทุกพระองค ์ / โปรดอภิบาลรักษาใตฝ่้าละอองธุลีบาท / ใหท้รงพระเจริญ ทรงมี
พระชนมายยุิง่ยนืนาน / เพียบพร้อมดว้ยจตุรพิธพรชยัมงคล /หากมีพระราชประสงคจ์  านงหมายส่ิงใด / 
ขอจงสัมฤทธ์ิสมพระราชหฤทยัปรารถนาทุกประการ / พระเกียรติคุณแผไ่พศาลทัว่ทุกทิศานุทิศ / สถิต
เป็นม่ิงขวญั ร่มเกลา้ของขา้พระพุทธเจา้/ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง / ตลอดกาลนานเทอญ 
 
 
                                                                                                      ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 7 จาก 100 

 

ค ากล่าวรายงานของ นายกิตติพงษ ์ ธิวงษ ์ปลดัอ าเภอแม่แจ่ม ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
นายอ าเภอแม่แจ่ม นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ ์กล่าวรายงานต่อ พล.ต.ธฐัธร ศรศาสตร์ปรีชา 
ผูอ้  านวยการ ศอป.บริหารจดัการน ้า และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าภาคเหนือ กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ทนแม่ทพัภาคท่ี 3  
(พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า)  ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
 

                    ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ “ ถวายเป็นพระราชสร้างฝาย
ชะลอน ้า-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ” ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
โครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๐ ระยะท่ี ๔  มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๒ ต าบล ๑๘ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.
แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง รวมทั้งหมด  จ  านวน 
๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝายปูนซีเมนตฝ์ายละ๑๐ ถุง  รวมทั้งหมด  จ  านวน ๙๒๐ ถุง 
๓.ฝายชะลอน ้า ต.กองแขก ๑๘  ฝายปูนซีเมนตฝ์ายละ๒๐ ถุง  รวมทั้งหมด  จ  านวน  ๓๖๐  ถุง ๔.สภอ.
แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  น ้าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ ขอสนบัสนุน
ปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง    
                   กระผม/ นายกิตติพงษ ์  ธิวงษ ์ ปลดัอ าเภอแม่แจ่ม/ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน นายอ าเภอแม่แจ่ม 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน นายอ าเภอแม่แจ่ม /  มีความยนิดีและเป็นเกียรติอยา่งยิง่/ ท่ีพลตรี ธฐัธร  ศรศาสตร์
ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ทนแม่ทพัภาคท่ี 3  (พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า)  ประธานพิธีราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ) ไดก้รุณามาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /  เน่ือง   ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 
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“ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้
ร่วมโครงการ ๒ ต าบล ๔ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม รวมฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย บ.ไทยวสัดุ จ ากดั 
บริจาคสร้างฝาย ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ราคา ๕๐๒,๔๐๐.๐๐บาทไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๑๕ มว้น ราคา 
๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๖๕๒,๘๐๐๐๐ บาท บริจาคสร้างสะพานปูน ๒๐๐ ถุง ราคา ๓๑,๔๐๐ไวร์เมช ๔ 
มล. ยาว ๕๐ เมตร ๔ มว้น ราคา ๑๘,๔๖๐.๐๐ บาท รวมมูลค่า ๔๙,๘๖๐.๐๐บาท 
 
       อ าเภอแม่แจ่ม / ประกอบดว้ยต าบลจ านวน  ๗ แห่ง ๑๐๔ หมู่บา้น / มีประชากรประมาณ  
๕๖,๗๒๓    คน / ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท านา / ปลูกขา้ว / เป็นอาชีพหลกั / ในการน้ี
น ้าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ท่ีจ  าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและด ารงชีพ /                                  
                
                 บดัน้ี / ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ / กระผม / ขอเรียนเชิญ พล.ต.ธฐัธร ศรศาสตร์ปรีชา/ 
ผูอ้  านวยการ ศอป.บริหารจดัการน ้า และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าภาคเหนือ กอ.รมน.ภาค 3/ ผูแ้ทนแม่ทพัภาคท่ี 3   
(พลโท ฉลองชยั  ชยัยะค า)  /  ประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เน่ือง  ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ ์สร้าง
ฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย ถวายเป็นพระราชกศุล ตามล าดบัต่อไปครับ 

                                     
                                  ปลดัอ าเภอแม่แจ่ม 
                                 (นายกติติพงษ์  ธิวงษ์) 
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ค ากล่าวรายงานของ นายภูสวัสดิ ์ สุขเลีย้ง  ประธานโครงการฯ 
กล่าวรายงานต่อ พลตรี ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ทพัภาคที ่3  

(พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติ 
                      ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  เปิดโครงการปฐมฤกษ ์สร้างฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย  
                     พลตรี ธฐัธร  ศรศาสตร์ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ทนแม่ทพัภาคท่ี 3 (พลโท 
ฉลองชยั ชยัยะค า) ประธานในพิธีราชสดุดี เน่ืองในโอกาส สมเดจ็พรเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษาวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ  
ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙   
                        กระผม  นายภูสวสัด์ิ  สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ  ดว้ยส านึกในสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ทรงเจริญพรชนมพรรษา ๖๗  พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ เพื่อนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนบัเป็นมหามงคลสมยั
พิเศษยิง่ สมควรท่ีจะจดังานเฉลิมฉลองใหส้มพระเกียรติ การน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนอง  แนวพระราชดาริ(คพร.) อ  าเภอแม่แจ่ม  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก   องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ขา้ราชการ พสกนิกรชนเผา่ทุกหมู่
เหล่า“ สร้างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ มีรา
ษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๒ ต าบล ๔ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม รวมฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย บ.ไทยวสัดุ 
จ ากดั บริจาคสร้างฝาย ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ราคา ๕๐๒,๔๐๐.๐๐บาทไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๑๕ มว้น 
ราคา ๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๖๕๒,๘๐๐๐๐ บาท บริจาคสร้างสะพานปูน ๒๐๐ ถุง ราคา ๓๑,๔๐๐ไวร์
เมช ๔ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๔ มว้น ราคา ๑๘,๔๖๐.๐๐ บาท รวมมูลค่า ๔๙,๘๖๐.๐๐บาท 
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วตัถุประสงค์ 
๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิม
พระเกียรติ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เน่ืองในวโรกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

             ๒.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูรักษาป่าตน้น ้าแม่แจ่ม 
             ๓.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหร้าษฎรในทอ้งถ่ินมีใจรักตน้ไม ้รักป่าไม ้หวงแหน   
                  ทรัพยากรป่าไม ้และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
             ๔.เพื่อกกัเกบ็รักษาน ้าไวใ้ชท้ั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงได ้
            ๕.เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งย ัง่ยนืและป้องกนัและช่วยในการดบัไฟเม่ือเกิดไฟป่า 

    ในหนา้แลง้"เพื่อเป็นเกียรติในความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ี   ให ้  
     การสนบัสนุนโครงการ/ ในการน้ีกระผม / ขอเบิกตวัภาคเอกชน ๑. บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั และลูกค้า บริจาคปูนซิเมนอดัแรง จ านวน ๓,๔๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๑๙ มว้น จ านวน     
เงิน ๗๐๒,๖๖๐ บาท(เจด็แสนสองหม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถว้น) /และราษฎรผูส้ร้างฝายถาวร
จ านวน ๑๔๓ ท่าน / ไดเ้ขา้รับประทานใบประกาศเกียรติคุณ / จากประธานพิธีและหวัหนา้ส่วน
ราชการร่วมมอบ / เพื่อเป็นก าลงัใจในการท าหนา้ท่ี / สืบไป / ประกอบดว้ย/ 
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ก ำหนดกำร ท่ำนแม่ทพัภำคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค ำ) ประธำนพิธีรำชสดุดเีฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู ร.๑๐  

เปิดโครงกำรระยะที่๔ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้นน ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”    
*********************************** 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภำพนัธ์  ๒๕๖๒   
เวลา     ๐๙.๓๐ น.      องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ร่วมกบั องค์การบริหารสว่น ต าบลแมน่าจร  
                                 คณะท างานร่วมการปฏิบตัิงานพฒันาหมูบ้่านชนบท สนองแนวพระราชดาริ(คพร.)  
                                 อ าเภอแมแ่จ่ม กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องค์การบริหาร สว่นต าบลแมศ่กึ ข้าราชการ  
เวลา    ๑๐.๐๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หมูบ้่านแมเ่อาะหมูท่ี่ ๑๐ ต.แมน่าจร อ.แมแ่จ่ม จ. เชียงใหม ่
                                  นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ  
                                  ข้าราชการ และ ราษฏรทกุหมูเ่หลา่ องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
                                 นำยอ ำเภอแม่แจ่ม (นำยบุญลอื ธรรมธรำนุรักษ์) กล่ำวต้อนรับ(รำยงำน) 
                                  และ ถวายราชสดดุ ี
เวลา   ๑๐.๐๙ น.         ประธานพิธีฯ ขึน้บนเวทีประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
                                 เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุม่สกัการะ 
         อ่ำนประกำศรำชสุด ี
                                 เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุมีหาราชา 
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.        ประธำนองค์กำรป่ำรักษ์น ำ้แห่งประเทศไทย (นำยภสูวัสดิ์  สุขเลีย้ง) กล่ำวรำยงำน 
                            เบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ำรับ “ ใบประกำศเกียรติคุณเพื่อเชิดชเูกียรติ ” 
                                 ประธำนพิธีฯ  พดูทกัทายประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.        เยี่ยมชม ซุ้มเฉลมิพระเกียรตขิององค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ  
                                องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย   
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.      ประธำนพิธีฯ  เปิดโครงกำร “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้นน ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”    

 ราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๒ ต าบล และ ๑ สภอ.แมแ่จ่ม ๑.บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ ต.แมน่าจาร  จ านวน ๖๑     
 ฝาย  ปนูอดัแรง ๒,๐๐๐ ถงุ ๒. บ้านสบแมร่วม หมูท่ี่๑ ต.แมน่าจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปนูอดัแรง ๗๐๐ ถงุ 
๓.บ้านห้วยบงหมูท่ี่ ๑๒ ต.แมศ่กึ จ าวน ๑๕ ฝาย ปนูอดัแรง ๓๐๐ ถงุ ๔.บ้าแมย่อด หมูท่ี่ ๑๒ ต.แมศ่กึ จ าวน 
๖ ฝาย ปนูอดัแรง ๒๐๐ ถงุ ๕.สภอ.แมแ่จ่ม ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ 
เมตร จ านวน ๔  ม้วน 

เวลา ๑๑ .๓๐ น.        ร่วมรับประทำนอำหำรกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
เวลา   ๑๒.๐๐  น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลบั นายอ าเภอแมแ่จ่ม ข้าราชการและประชาชนสง่ประธานพิธี 
                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 12 จาก 100 

 

โครงการสร้างฝายชะลอน า้และปลูกป่าในพืน้ทีป่่าต้นน า้แม่แจ่ม 
 

หลกัการและเหตุผล 
พื้นท่ีอ  าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม (ตาม

กฎกระทรวง ฉบบั ๗๑๒ พ.ศ.๒๕๑๗) และพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้น ๑ เอ (ตามมติครม.พ.ศ.๒๕๒๘) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑ และร้อยละ ๕๘.๖๖ ของพื้นท่ีทั้งหมด๑,๗๔๕,๔๒๕ ไร่ มีพื้นท่ีถูกน ามาใช้
ประโยชนด์า้นการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั ๓๔๔,๘๓๓๘๘ไร่ ในจ านวนน้ีมีพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ
เพียง ๑๓,๒๖๔ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา (ส านกังานท่ีดินส่วนแยกแม่แจ่ม พ.ศ.๒๕๕๖) ท่ีเหลืออยูใ่นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้น ๑ เอ/บี ชั้น ๒ และ ๓ ตามล าดบั โดยทางการ
ไม่ไดก้นัชุมชนและท่ีท ากินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าก่อน
ประกาศแต่อยา่งใด ส่งผลท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินดงัเดิมท่ีอยูก่นัมายาวนานผดิกฎหมายทนัที เป็นปัญหา“ป่า
รุกคน” ท่ีตราบจนทุกวนัน้ีรัฐบาลกย็งัไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติั มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรดินน ้าป่าใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริง 

จากขอ้มูลแผนท่ีจ าแนกประเภทชั้นคุณภาพลุ่มน ้ารายต าบลอ าเภอแม่แจ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๒๕๒๘ ซ่ึงจดัท าโดยมูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื(ภาคเหนือ)พบวา่ อ  าเภอแม่แจ่มมีหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้าชั้น ๑ เอ จ านวน ๑๐หมู่บา้นกบัอีก ๒๖ หยอ่มบา้น อยู่
ในเขตพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้าชั้น ๑ บี จ  านวน ๓ หมู่บา้นกบัอีก ๒ หยอ่มบา้น อยูใ่นพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้าชั้น 
๒ จ านวน ๓๐ หมู่บา้นกบัอีก ๒๐ หยอ่มบา้น อยูใ่นพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้าชั้น ๓ จ านวน ๑๖ หมู่บา้น ๓ 
หยอ่มบา้น และอยูใ่นพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้าชั้น ๔  จ  านวน ๒๔ หมู่บา้น แทบทั้งหมดตั้งหมู่บา้นถูกตอ้ง 
(ตาม พรบ.ลกัษณะปกครองส่วนทอ้งท่ี พ.ศ.๒๔๕๗) มาก่อนปีพ.ศ.๒๕๐๔ หรือก่อนท่ี พรบ.อุทยาน
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๔ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗และก่อนมติคณะรัฐมนตรีก าหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน ้าออกมาประกาศใช ้ท าใหช้าวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และ 
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พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้า ถูกลิดรอนสิทธิการใชป้ระโยชนแ์ละสิทธิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไปโดยปริยาย เม่ือชุมชนไม่มีส่วนร่วมใดๆ แมป้ลูกไมเ้ศรษฐกิจในร้ัวบา้นของตนกย็งั
โค่นมาใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้ ท าใหค้วามรู้สึกเป็นเจา้ขา้วเจา้ของทรัพยากรร่วมกนัลดลงไป ใครตอ้งการท่ี
อยูอ่าศยัและท่ีท ากินบริเวณไหนในป่า กส็ามารถจบัจองแพวถางกนัไดท้นัที 

ต่อเม่ือประชากรเพิ่มข้ึน วถีิชีวติและการผลิตในชุมชนทอ้งถ่ินเปล่ียนไปพึ่งพากลไกการตลาด 
มากกวา่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง และชุมชน ทุกคนจึงด้ินรนแสวงหาวตัถุเงินทองมา
ปรนเปรอตนเพื่อเปล่ียนสถานะทางสังคม และการเขา้มาส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจจากภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในทางตรงและทางออ้มแก่เกษตรกรนั้น อีกดา้นหน่ึงท าใหเ้กษตรกรมีรายไดพ้ร้อมๆ กนัไป
กบัหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึน แต่อีกดา้นหน่ึงกลบัท าใหป่้าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าท่ีเคย
อุดมสมบูรณ์ถูกรุกราน และแปรสภาพมาเป็นไร่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ หอมแดง และกะหล ่าปลี ซ่ึงเป็น
รายไดห้ลกัของเกษตรกรอ าเภอแม่แจ่มในวนัน้ี โดยท่ียงัไม่มีพืชเศรษฐกิจชนิดใดทดแทนหรือตอบ
โจทยเ์กษตรกรในยคุน้ี ท่ีไม่ชอบท าอะไรซบัซอ้น ใชเ้วลานาน และไดเ้งินนอ้ย ต่อเม่ือขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ตอบโจทยน้ี์ไดใ้นทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตกไ็ม่ซบัซอ้น ใชเ้วลาสั้น และเกษตรกรเองกรู้็สึกไดเ้งิน
เป็นกอบเป็นก า ปัญหา“คนรุกป่า”จึงไม่มีแนวโนม้วา่จะหยดุหยัง่ได ้

จากขอ้มูลส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมา ผนืป่าตน้น ้าแม่แจ่มถูก
แปรสภาพเป็นพื้นท่ีท ากินมากข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะช่วงปีพ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๗ 
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็นไร่ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึนจาก ๘๖,๓๐๔ ไร่ เป็น 
๑๐๕,๔๖๕ ไร่ในปี ๒๕๕๔ และเป็น ๑๔๔,๘๘๐๒๕ไร่ในปี ๒๕๕๖ โดยมีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดใน
ปีเดียวกนัมากถึง ๘,๓๓๒ ราย ใหผ้ลผลิต ๑๐๐,๕๔๗ ตนัต่อปี พอปี ๒๕๕๗ ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ตกต ่า เกษตรกรบางส่วนหนัมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน (เช่น ยางพารา ฟักทอง หอมแดง และ
กะหล ่าปลี) พื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นฤดูฝนจึงลดลงไปอยูท่ี่ ๑๑๘,๗๑๙ไร่ ใหผ้ลผลิต ๘๓,๑๐๓ตนั
ต่อปี มีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลงมาอยูท่ี่  ๗,๔๒๗ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๕ ของ
ครัวเรือนทั้งหมด (๑๗,๑๓๑ ครัวเรือน) ซ่ึงนั้นกห็มายความวา่ พื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวผ์กผนักบั 
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ราคาในแต่ละปี หากปีไหนราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวต์กต ่า ปีถดัมาพื้นท่ีปลูกขา้วโพดฯกจ็ะลดลง
ตามไปดว้ย แต่ถา้ปีไหนราคาดี ปีถดัมาพื้นท่ีปลูกขา้วโพดฯกจ็ะเพิ่มข้ึนอีกเช่นกนัผลกระทบการเพิ่มข้ึน
หรือลดลงของราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวด์งักล่าวมาน้ี ไม่ไดผ้กผนักบัพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พียงดา้น
เดียว แต่ยงัเป็นปัจจยัสัมพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของปัญหาหมอกควนัและปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากการ
เผาไร่เพื่อเตรียมพื้นท่ีปลูกขา้วโพดรอบใหม่ในแต่ละปี ไปจนถึงปัญหาหนา้ดินถูกชะลา้งลงสู่ท่ีต  ่าจนท า
ใหแ้ม่น ้าล  าหว้ยต้ืนเขิน ปัญหาดินถล่ม และปัญหาภยัแลง้อีกดว้ย 

จากขอ้มูลส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพรรณพืช ระหวา่งวนัท่ี @*
กมุภาพนัธ์ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ฮอตสปอต (Hotspot) ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาไหมใ้นพื้นท่ี
อ  าเภอแม่แจ่ม ๓๑๙ จุด สูงกวา่อ าเภออ่ืนในจงัหวดัเชียงใหม่ จนท าใหเ้กิดมลพิษปัญหาหมอกควนั ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนอยา่งรุนแรงและกวา้งขวาง โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกษตรกรเตรียมพื้นท่ี
เพาะปลูก ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี หมอกควนัท่ีแผป่กคลุมภาคเหนือ (ซ่ึงมาจากพื้นท่ี
จงัหวดัอ่ืนและประเทศเพื่อนบา้นดว้ย) กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ จนท าให้
นกัท่องเท่ียวลดลงไปถึงร้อยละ ๔๐ ขณะท่ีค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นพีเอม็ ๑๐ (PM10) ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม – 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกบัปี ๒๕๕๗ สูงถึง ๒๙๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร มีผูป่้วยท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากภาวะมลพิษหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม่ (ตามรายงานของกลุ่มงาน
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘) พุ่งสูงถึง 
๒,๐๔๒ รายในโรงพยาบาล ๑๐ แห่ง (ไดแ้ก่ รพ.นครพิงค ์รพ.จอมทอง รพ.แม่แตง รพ.แม่อาย รพ.สนั
ป่าตอง รพ.สันทราย รพ.ฮอด รพ.สารภี รพ.แม่ออน และรพ.วดัจนัทร์) โดยหมอกควนัท่ีสถาบนัจยัแสง
ซินโครตรอนคน้พบบริเวณพื้นท่ีแอ่งเชียงใหม่-ล าพนู มาจากการเผาเศษวสัดุการเกษตรมากกวา่เผาป่า 

จากขอ้มลูงานวจิยัของ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ก.ย. ๒๕๕๖) ไดท้ าการประเมินการรับสัมผสัสารมลพิษทางอากาศในเด็ก
นกัเรียนอนุบาลจากพื้นท่ีมีจุดความร้อนสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ ๕๕๕ ตวัอยา่งใน ๔ อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอ
เชียงดาว อมก๋อย แม่แจ่ม และพร้าว เพื่อเปรียบเทียบกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบวา่ มลพิษหมอกควนัท่ี 
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เกิดจากการเผาไร่และป่าในช่วงฤดูแลง้ (ม.ค.-เม.ย.๒๕๕๕) ท าใหค่้าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นพีเอม็ ๑๐ 
ใน ๒๔ชัว่โมงสูงข้ึนในทุกอ าเภอ ส่วนในฤดูฝน พื้นท่ีอ  าเภอแม่แจ่มแมค่้าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นพีเอม็ลดลง 
แต่ยงัคงค่าเฉล่ียสูงกวา่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้น งานวจิยัยงัพบปริมาณสารพีเอเอชชนิดก่อ
มะเร็งท่ีมากบัหมอกควนัในฤดูแลง้สูงมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๕ (อ าเภอเมือง) ถึง ๖๖(อ าเภอแม่แจ่มและ
อ าเภอพร้าว)ของสารพีเอเอชรวมทั้งหมด และพบเดก็อนุบาลในโครงการวิจยัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงสูงถึงร้อย
ละ ๗๐.๑และอยูใ่นกลุ่มอนัตรายถึงร้อยละ ๑๕.๕โดยเดก็ท่ีอ  าเภอเชียงดาวอยูใ่นกลุ่มอนัตรายมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ อ  าเภออมก๋อย แม่แจ่ม พร้าว ส่วนอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไม่พบเดก็อยูใ่นกลุ่มน้ี 

ต่อเม่ือหนักลบัมาดูภาคพื้นดินท่ีโล่งเตียนจากการเผาไร่และป่า เสมือนวา่จะช่วยเกษตรกรลด
ตน้ทุนในการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกไปไดม้าก แต่หนา้ดินท่ีเส่ือมสภาพและถูกชะลา้งจากน ้าฝนทุกปี 
กลบัท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการซ้ือปุ๋ยซ้ือยามาบ ารุงดิน ส่วนหนา้ดินซ่ึงถูกชะลา้งลงสู่ท่ี
ต  ่า ไปสะสมตามแม่น ้าล  าหว้ยจนต้ืนเขิน วงัปลาซ่ึงเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัและเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ า
หายไป ระบบชลประทานท่ีก่อสร้างโดยไม่ค านึงถึงปัญหาเหล่าน้ีใชง้านไม่ได ้ หลายแห่งช ารุดเสียหาย
และอีกหลายแห่งมีตะกอนสะสมทบัถมจนท าใหศ้กัยภาพการกกัเกบ็น ้าลดลงทุกปีไม่สามารถท่ีจะขดุ
ลอกได ้

พอในฤดูน ้าหลาก ส่ิงก่อสร้างในระบบชลประทานกลายเป็นส่ิงกีดขวางทางน ้าไปทนัที ขณะท่ี
ทอ้งน ้าต้ืนเขิน กท็  าใหน้ ้าเอ่อท่วมบา้นเรือนเรือกสวนไร่นาไดง่้าย ดงัท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี ๓ - ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๔ สร้างความเสียหายใหแ้ก่ชีวติและทรัพยสิ์นชาวบา้นมากมาย มีบา้นเรือนเสียหายจากน ้าป่าไหล
หลากมากถึง ๓๐ หลงั รถยนต ์๑๗ คนั รถจกัรยานยนต ์๑๑๒ คนั สัตวเ์ล้ียง (หมู ไก่ กบ ปลาดุก ปลา
เกลด็ เป็ด) รวม ๒๖,๗๑๑ ตวั เหมือง/ฝาย ๑๙แห่ง ทรัพยสิ์นภายในบา้นและเคร่ืองใชใ้นการเกษตรอีก
มากมายในขณะท่ีไร่ขา้วโพดและพื้นท่ีเชิงเขาหลายแห่งเกิดดินถล่มกระจายอยูท่ัว่ไป 

ในทางกลบักนั พอถึงฤดูแลง้ แม่น ้าล  าหว้ยหลายสายแหง้ขอด ไม่มีน ้าจากป่าไหลมาหล่อเล้ียง
ชุมชนท่ีอาศยัอยูต่ามลุ่มน ้าสาขา หรือไหลมาเติมเตม็เหมืองฝายและอ่างเกบ็น ้ า ท่ีสร้างข้ึนมาโดยไม่  
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ค านึงถึงความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศป่าตน้น ้า ส่งผลท าใหป้ริมาณน ้าในล าน ้าแม่แจ่มลดลง
ทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปริมาณน ้าแม่แจ่มลดลงเฉล่ียไม่ถึง ๑๐๐ ลา้น ลบ.ม.ต่อ
ปี ท าใหห้ลายพื้นท่ีในอ าเภอแม่แจ่มเร่ิมประสบปัญหาภยัแลง้รุนแรงข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นท่ีแม่แจ่มตอนล่างมีแนวโนน้รุนแรงข้ึน จากขอ้มูลโครงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าจงัหวดั
เชียงใหม่ แผนพฒันาและจดัการทรัพยากรน ้ าอ  าเภอแม่แจ่ม จดัท าโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (กนัยายน ๒๕๕๓) ช้ีวา่ อ  าเภอแม่แจ่มเร่ิมประสบปัญหาภยัแลง้ โดยมีปัญหาขาด
แคลนน ้าในฤดูแลง้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ๐.๖๘ ปัญหาระบบประปามีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ๑.๑๙ ของความรุนแรงสูงสุด
ท่ี ๓ ส่งผลใหห้ลายหมู่บา้นประสบปัญหาน ้าอุปโภคบริโภครุนแรงข้ึน 

ทางออกสภาพปัญหาและสาเหตุดงักล่าวมาน้ี มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไป ไม่วา่จะเป็นภยัแลง้
ท่ีเร่ิมรุนแรงข้ึน แม่น ้าล  าหว้ยต้ืนเขิน น ้าหลาก หนา้ดินเส่ือมสภาพ หมอกควนั และสุขภาพ ลว้นเกิดจาก
ปัญหาคนรุกป่า เพื่อเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจของตน และป่ารุกคนจนท าใหชุ้มชนไม่มีสิทธิและส่วน
ร่วมใดๆ ในการจดัการทรัพยากรดินน ้าป่า เพื่อรักษาผนืป่าตน้น ้าแม่แจ่มท่ีเหลืออยูร้่อยละ ๖๖.๐๒ ไม่ให้
ถูกบุกรุกท าลายมากไปกว่าน้ีโดยท่ีคนยงัอยูก่บัป่าอยา่งเก้ือกลูกนั จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาไป
พร้อมๆ กนัดงัน้ี 

๑.แนวทางแกไ้ขปัญหาคนรุกป่าการรับรองสิทธิท ากินเบ้ืองตน้โดยองคก์รส่วนทอ้งถ่ินและ
ชุมชน ดว้ยการจดัท าขอ้มูลจ าแนกการใชป้ระโยชนป่์าไมท่ี้ดินรายแปลงพร้อมประวติัการใชป้ระโยชน์ 
ท่ีดินจดัท าขอ้ตกลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและสร้างกลไกลการมีส่วนร่วมในการบริหารจดักาทรัพยากร
ดินน ้าป่าร่วมกนักบัทุกภาคส่วน และจดัท าแผนพฒันาการใชป้ระโยชนท่ี์ดินร่วมกนั 

จดัท าแผนปฏิบติัการบริหารจดัการหมอกควนัและไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดย
ใชข้อ้มูลแผนท่ีจ าแนกการใชป้ระโยชนป่์าไมท่ี้ดินฯมาเป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการ ดว้ยการจดัท าปฏิทิน
การเผา จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ดว้ยการบริหารจดัการหมอกควนัและไฟป่า สร้างกลไกลการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการฯระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจดัท าแผนบริหารจดัการวสัดุการเกษตรร่วมกนัอนุรักษ์
และฟ้ืนฟพูื้นท่ีป่าตน้น ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้หน่วยงาน 
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ราชการในทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูน้  าชุมชน/ผูน้  าศาสนา ดว้ยการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหชุ้มชนปลูกไมใ้ชเ้องในพื้นท่ีท ากินของตน จดัตั้งธนาคารตน้ไม ้ จดัตั้งป่าชุมชน จดัท า
พื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ๒๕๕๓ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหชุ้มชนจดัท าเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าและพนัธุ์สัตวน์ ้ า พฒันาพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียว
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูวถีิชีวติวฒันธรรมกระเหร่ียงตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ มี.ค.
๒๕๕๓ ส่งเสริมเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรียใ์หก้บัประชาชน และเสริมสร้างรายไดจ้ากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและพฒันาต่อยอดใหส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 สร้างกลไกใหเ้กิดความร่วมมือทุกภาคส่วนและยัง่ยนื โดยการจดัตั้งป่าชุมชนและกองทุนป่า
ชุมชนในระดบัหมู่บา้นเพื่อหนุนเสริมการด าเนินงานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จดัตั้งธนาคารตน้ไม ้ จดัตั้งเครือข่าย
ป่าชุมชนระดบัต าบลและอ าเภอเพื่อยกระดบัการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย จดัท า
ธรรมนูญหมู่บา้นวา่ดว้ยการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จดัตั้งกองทุนธนาคารท่ีดินเพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนใหก้บัเกษตรกร จดัสวสัดิการชุมชน และปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัป่าชุมชนใหมี้
กลไกในการด าเนินงานชดัเจน 

๒. แนวทางแกไ้ขปัญหาป่ารุกคนปรับปรุงพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  พรบ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพรบ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕ ท่ีไม่ไดร้องรับหลกัสิทธิชุมชน
และหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ท าให้
เจา้หนา้ท่ีรัฐไม่มีเคร่ืองมือ ไม่มีอ านาจชดัเจนในการรองรับ และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาท่ีดิน การจดัการป่าชุมชน  
และการจดัการพื้นท่ีคุม้ครองอยา่งมีส่วนร่วมปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
แกไ้ขปัญหาท่ีดินและต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ มติครม.เม่ือวนัท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และ
วนัท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการก าหนดสภาพป่าเส่ือมโทรม และว่า
ดว้ยการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการก าหนดสภาพป่าเส่ือมโทรม 
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ยกระดบัแผนกรมป่าไม ้ กรมอุทยานแห่งชาติ ใหมี้ระเบียบรองรับทางกฎหมาย และใหป้รับปรุง 
ทบทวน และยกระดบัแผนงานโครงการตามระเบียบของกรมป่าไม ้ ในการจดัการป่าชุมชนใหมี้ระเบียบ
รองรับทางกฎหมาย โดยปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย ๓ ฉบบั (ไดแ้ก่ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
พรบ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) ควบคู่กนัไป 
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการจดัการและแกไ้ขปัญหาออกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเกษตร และ
ปรับปรุง GAP. (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES)–การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ใหมี้กลไกใน
การด าเนินงานชดัเจนและมีการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มกษ. ๔๔๐๒-๒๕๕๓ 
มาตรฐานสินคา้เกษตรส าหรับขา้วโพดแหง้ หากมีการบงัคบัใชจ้ะช่วยลดปัญหาต่างๆ ไดบ้า้งไม่มากก็
นอ้ย 

 

วตัถุประสงค์ 
๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิม
พระเกียรติ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เน่ืองในวโรกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

             ๒.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูรักษาป่าตน้น ้าแม่แจ่ม 
             ๓.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหร้าษฎรในทอ้งถ่ินมีใจรักตน้ไม ้รักป่าไม ้หวงแหนทรัพยากรป่าไม ้ 
                 และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
             ๔.เพื่อกกัเกบ็รักษาน ้าไวใ้ชท้ั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงได ้
            ๕.เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งย ัง่ยนืและป้องกนัและช่วยในการดบัไฟเม่ือเกิดไฟป่าใน  
                หนา้แลง้ 

 
พืน้ทีเ่ป้าหมายบรรเทาภัยแล้ง 
 ด าเนินการสร้างฝายชะลอน ้าก่ึงถาวรในพื้นท่ีๆ พื้นท่ีเป้าหมายบรรเทาภยัแลง้ 
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ด าเนินการสร้างฝายชะลอน า้กึง่ถาวรในพืน้ที ่ 
๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ  านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง  
๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง  
๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ  าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง  
๔.บา้แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ  าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง 
 ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น 
(เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๑๕  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
     

รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๑๑๐ ฝาย ปูนซีเมนต์อดัแรง๓,๒๐๐ ถุง   
 

ระยะเวลา พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายร่วมด าเนินโครงการ 
๑.องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
๒.อ าเภอแม่แจ่ม 
๓.องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
๔.หน่วยโครงการพฒันาป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สวนป่าสิริกิต์ิ ท่ี 6 (แม่ซา) 
๕.กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
๖.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) 
๗.มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพฒันา 
๘.องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก 
๙.สถานีต ารวจแม่แจ่ม 

          ๑๐.องคก์ารคณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส. 
                 ลกัษณ์สุดา สุวรรณมาลิก) 
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ผู้ประสานโครงการ 
             อาจารยภู์สวสัด์ิ  สุขเล้ียง องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
 
กจิกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.งานวางแผน เดือนตุลาคม  
            ๒.การเตรียมตวั ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๑ 
            ๓.การพบปะพดูคุยท าความเขา้ใจกบัผูน้  าชุมชนและชาวบา้น ๓ พฤศจิกายน ๖๑ 
            ๔.ขนส่ง  ๑-๒ พฤศจิกายน ๖๑   
            ๕.ประชุม “การบริหารจดัการน ้า โครงการสร้างฝายถาวร” วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖#   
                   เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ท่ีวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั  
                  เชียงใหม่ 
             ๖.รับมอบปูนจาก บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
             ๗.ก่อสร้างฝาย ธนัวาคม ๑๕๖๑ – ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
             ๘.ท าพิธีส่งมอบฝาย วนัท่ี ๒๔กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
             ๙.ระเมินตรวจสอบและรายงาน  ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
 
ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
              บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ ลูกคา้ บริจาคสร้างฝาย ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ราคา ๕๐๒,๔๐๐.๐๐
บาทไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๑๕ มว้น ราคา ๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๖๕๒,๘๐๐๐๐ บาท บริจาค
สร้างสะพานปูน ๒๐๐ ถุง ราคา ๓๑,๔๐๐ไวร์เมช ๔ มล. ยาว ๕๐ เมตร 4มว้น ราคา ๑๘,๔๖๐.๐๐ บาท 
รวมมูลค่า ๔๙,๘๖๐.๐๐บาท(ส่งมอบปูน ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ) 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑. ชุมชนภูมิใจ รู้สึกเป็นเจา้ของท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมคืนผนืป่าตน้น ้าและร่วมกนัดูแลรักษา 

 ๒. ปลูกฝังจิตส านึกราษฎรในทอ้งถ่ินใหมี้ใจรักษต์น้ไม ้รักษป่์าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม                   

 ๓. ฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษท่ี์เส่ือมโทรมและเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้นเขตชุมชนทอ้งถ่ินอนัจะเป็นการ
ฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มในเขตชุมชนทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน 

 ๔. ชะลอการไหลของน ้า ลดการชะลา้งพงัทลายของดินและกกัเกบ็ตะกอนดิน  เพิ่มความชุ่มช้ืน
ใหผ้นืป่า ระบบนิเวศดีข้ึน ลดปัญหาน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วม และแกปั้ญหาน ้าแลง้ 

        ๕ การเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ เพื่อใหช้าวบา้นมีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอต่อการเพาะปลูก และ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ี การสร้างฝายชะลอน ้า 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร รับผดิชอบปูนซีเมนต ์จากบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ  ากดั 

 ก านนั-ผูใ้หญ่บา้น-นายกอบต.รับผดิชอบปูนซีเมนต ์จากบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั 
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.ฝ่ายสนับสนุนการขนส่งปูนซีเมนต์ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่. 

 ราษฎร ๔ หมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

แผนปฏบิัติงานโครงการ 

  

ล าดบั 
                         ระยะเวลา           

  

    
กิจกรรรม 

    
เป้าหมาย 

    2018      2018    2019         

  

ท่ี                                          
      Nov  Dec  Jan   Feb    Mar   

1   
ประชุมหมู่บา้นเป้าหมายท่ีขอรับการช่วยเหลือ –หวัหนา้
ส่วนราชการ-เตรียมความพร้อมการจดังาน 4 ชุมชน x 

 
x                   

2
   

บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูน
อดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง    x 

 
 x  x        

3
   

บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย 
ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง    x  

 
x  x        

4
   

บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง 
๓๐๐ ถุง    x  

 
x  x        

5
   

บา้นแม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง 
๒๐๐ ถุง    x  

 
x  x        

6  รับมอบปูน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั    x             
7   ส ารวจพ้ืนท่ีสร้างฝายและท าแผนท่ีประกอบ 4 ชุมชน    x    x                   
8  จดัท าหนงัสือเชิญประธานเปิดงานถวายเป็นพระราชกศุล         x        

9  
ประธานเปิดงาน โครงการระยะท่ี๔ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-
ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”        

 
    x      

10  จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ               x  
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ฝ่ายด าเนินโครงการ   

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 นายอ าเภอแม่แจ่ม 

 ผกก.สถานีต ารวจแม่แจ่ม 

 กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 

 องคก์ารคณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส.

ลกัษณ์สุดา สุวรรณมาลิก) 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่. 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่. 

 ผูใ้หญ่บา้น (ศอ.บต.) ต  าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ (การล าเลียงวสัดุจาก

ท่ีวา่การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย) 

 ผูใ้หญ่บา้น (ศอ.บต.) ต  าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ (การล าเลียงวสัดุจากท่ีวา่

การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย 
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รายช่ือหน่วยงาน-ภาคเอกชน ทีส่นับสนุน 
โรงเรียนบ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 

ท่ี ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และลูกคา้ 

บริจาค ๖๕๒,๘๐๐.๐๐ 
ตะแกรงไวร์เมช 15 

มว้น 
๒ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร เจา้ภาพจดังาน  
๓ โรงเรียนบา้นแม่เอาะ เจา้ภาพสถานท่ี  
๔ ดร.พานุวฒัน ์           มณียารัตน ์ ผูอ้  านวยการ  
๕ นางสาวรุ่งอรุณ         กวรัีตนภ์ูผา ครูช านาญการ  
๖ นายลาย ู                    นิสัยพราหมณ์ ครู  
๗ นางสาวอุทยัวรรณ    ค ามา ครูผูช่้วย พิธีกร 
๘ นายณฐัพล                มุมวงศ ์ ครูผูช่้วย พิธีกร 
๙ นางสาวนิตยา           คุม้กนันาน เจา้หนา้ท่ีธุรการ  
๑๐ นายอุทยั พายพัธนกร  ประสานงานฝาย  
๑๑  นายบวร   สุริะชยัพนัธ์  นายก อบต  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างฝายเฉลมิพระเกยีรติ  
บ้านสบแม่รวม หมู่ 1 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดบัท่ี 

ช่ือ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ 
1 นายพะเสอะพอ   ธนเริญทีป 3500300183631 39/1 
2 นายพะชิคา  คงคาอุไร 3500300184255 49 
3 นางหน่อมิกวา  ศรัทธาฤทยักุล 3500300183500 37 
4 นายพะส่าพอ ศรัทธาฤทยักุล 3500300183259 75 
5 นายจิเงย นิรชาวารี 3500300184662 56 
6 นางหน่อละทู  นิรชาวารี 3500300184298 50 
7 นายโสละ  วทิยาปราโมทน์ 3500300184336 96 
8 นายจอโหยพอ  วทิยาปราโมทน์ 3500300184301 68 
9 นายติงา  กลา้ณรงคเ์ชาว ์ 2500300020335 112 

10 นางวากา  นิรชาวารี 3500300184433 133 
11 นายสุวฒัน์  สัตยซ่ื์อ 3500300343094 76 
12 นายสุดี  คงคีรีมาส 3500300275552 61/2 
13 นายทาดี  วฒันประวนีกุล 25003000022949 107 
14 นายเส่กุเง  สมคัรพฒันา 3500300450095 12 
15 นายสะเหมอะเหลอะ  เอ้ือบุญเขตขจร 3500300181752 66 
16 นางเตือนใจ   สิทธิเดช 3500300181337 191 
17 นายประสงค ์ กลา้ณรงคชี์พ 3500300181973 88 
18 นายกญัสี นิมิตปัญญาดี 3500300182180 18/1 
20 นายส่าทู  นาวารุ่งเรืองกิจ 3500300183003 183 
21 นายนุเจคา  ยิง่สินสุทศัน์ 3500300182252 20/1 
22 นายก าจร  ธรรมชาติสุขใจ 3500500182643 63 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างฝายเฉลมิพระเกยีรติ  
บ้านสบแม่รวม หมู่ 1 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดบัท่ี 

ช่ือ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ 
23 นายแปลเง  กลา้ณรงคเ์ชาว ์ 3500300182490 23/1 
24 นายสมศกัด์ิ  กลา้ณรงคชี์พ 3500300181990 125 
25 นายชยัศรี  กลัยางามเลิศ 3500300182813 124 
26 นางสาวค ามูล  ปัญญาอรัญโรจน์ 3500300181663 13 
27 นายสุพิชยั   ราตรีสุข 3580500200548 120 
28 นายชยธร  กลัยางามเลิศ 3500300184328 90 
29 นายเสน่ห์   ชูพิพฒัน์พงค ์ 3500300182287 128 
30 นายจอมีซะ   อจัฉรารักษไ์พร 3500300182295 30/1 
31 นายพะหล่อพอ   กลา้ณรงคชี์พ 3500300181949 16/1 
32 นางทดัดาว   กลา้ณรงคเ์ชาว ์ 1500300002215 115 
33 นายวฒิุชยั   สบแม่รวมพฒันา 1500300013403 188 
34 นายจอกุ๊เง  สบแม่รวมพฒันา 3500300181434 2 
35 นายมีชยั  กลา้ณรงคเ์ชาว ์ 3500300182856 87 
36 นายศิลปะชยั  ราตรีสุข   1500300177945 65 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างฝายเฉลมิพระเกยีรต ิ 

บ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน บ้านเลขที่ 

1 นายมีชยั  สนัติชยัชาญ 3-5003-00333-30-3 92 
2 นายสะกริบอ  ปรีชาเลิศวิไล 3-5003-00334-49-4 112 
3 นายค าดวง  ช านิสารพนัการ 3-5003-00333-07-2 131 
4 นายสนัติภาพ  ช านิสารพนัการ 3-5003-00333-15-3 3 
5 นายสมชาย  วิทยารุ่งโรจน ์ 3-5003-00335-48-2 20 
6 นายระเบียบ  อารีรัตนบุญชู 3-5003-00336-94-2 142 
7 นายทวี  ช านิสารพนัการ 3-5003-00333-11-1 196 
8 นายพะหล่าแอะ๊   พรหมบรรพต 3-5003-00336-07-1 158 
9 นายพะเส่โพ  คีรีรัตนะค ารณ 3-5003-00337-20-5 167 

10 นายพะแข่เง  ปรีชาเลิศวิไล 3-5003-00334-50-8 168 
11 นายธรรมนูญ  กฤติกายิ่งสกุล 1-5003-00336-25-0 133 
12 นายพะแนะค า   พฒันาไพรงาม 3-5003-00334-20-6 108 
13 นายมิตรชยั  ชยัวิเศษกลุ 3-5003-00335-46-6 114 
14 นายประจาย  ช านิสารพนัการ 3-5003-00333-19-6 74 
15 นายพิมาน   แสงสีวารีไพร 1-5003-00014-69-8 72 
16 นายดิแขละโพ  ช านิสารพนัการ 3-5003-00333-44-3 188 
17 นายชอเอละ  ประสานอนุรักษ ์ 3-5003-00146-45-1 201 
18 นายสมาน   หาญณรงคก์ลา้ 3-5003-00334-24-9 211 
19 นายบุญเลิศ   เสาแกว้ทอง 3-5003-00335-57-1 181 
20 นายสะอาด  ชมชอบไพรพนา 3-5003-00337-060 189 
21 นายสาโรชน ์ ชยัวิเศษกลุ 3-5003-00335-45-8 7 
22 นายหม่อทูเชอ  ชุติวฒันว์รกลุ 3-5003-00335-78-4 9 
23 นายปรีดี  คีรีรัตนะค ารณ 3-5003-00334-42-9 36 
24 นายชาตรี  สนัติสุนทรารักษ ์ 3-5003-00334-65-6 34 
25 นายอะทู   คีรีรัตนะค ารณ 3-5003-00333-29-3 43 
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หนา้ 31 จาก 100 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างฝายเฉลมิพระเกยีรติ  
บ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ 
26 นายสะเนละ  ชยัวเิศษกุล 3-5003-00336-91-8 44 
27 นายสุวรรณ  นิรมลมณฑล 3-5003-00337-21-3 47 
28 นายปรีดา   ช านิสารพนัการ 3-5003-00333-16-1 58 
29 นายซอยบือ  ชยัวเิศษกุล 3-5003-00335-41-5 57 
30 นายสุข   ชนกานตว์งค ์ 2-5003-0018-95-1 63 
31 นางลาชู  วะราห์ 3-5003-00333-79-0 65 
32 นายไชยศิริ   ช านิสารพนัการ 1-5003-00027-25-1 69 
33 นายทองดี   ใจจิระสกุล 2-5003-00021-19-6 75 
34 นายกมล   วเิศษเลิศปัญญา 3-5003-00333-51-4 97 
35 นายหม่อแซวดี   กิจจานนุศิริ 3-5012-00677-17-0 115 
36 นายกระจ่าง   กฤติกายิง่สกุล 3-5003-00335-10-5 61 
37 นายพะลิพอ  ชุ่มอรัญสายวารี 3-5003-00335-83-1 127 
38 นายเต๋ย นิรมลมณฑล 3-5003-00186-19-3 146 
39 นางวนัดี   ธาดาพงคพ์นัธ์ุ 1-5003-00062-67-6 138 
40 นายกริโพ  นิรมลมณฑล 3-5003-00337-17-5 180 
41 นายพะส่าเจะ๊   ชยัวเิศษกุล 3-5003-00335-20-2 185 
42 นายวฑูิร  คุม้กนันาน 3-5003-00336-98-5 190 
43 นายพะมูดา  ชุ่มอรัญสายวารี 3-5003-00334-31-1 198 
44 นายชูพร  ชาญเดชศิริ 3-5801-00240-84-4 199 
45 นายหม่อดิลา  ยิง่มัน่ 3-5003-00335-75-0 195 
46 นายค าดี   ชุ่มอรัญสายวารี 3-5003-00334-336 195 
47 นายพะแชพอ  อมัพาประเสริฐ 3-5003-00333-87-1 193 
48 นายพะนะทู  ชุ่มอรัญสายวารี 3-5003-00334-20-2 184 
49 นายนิยม  ชลปิติเกษม 2-5805-00001-77-6 175 
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หนา้ 32 จาก 100 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างฝายเฉลมิพระเกยีรติ  
บ้านสบแม่รวม หมู่ 1 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

50 นายหม่อโดยค า  คีรีรัตนะค ารณ 3-5003-00334-40-1 174 
51 นายต่าดิเดอะ  จามรเลิศสกุล 3-5003-00337-40-0 13 
52 นายเซกวา   ไพรลกัษณ์ 3-5003-00333-62-5 172 
53 นายสมศกัด์ิ  คารมศิลปชาญชยั 3-5003-00190-51-4 163 
54 นายพะชิคา  แสงสีวารีไพร 3-5003-00335-91-1 128/1 
55 นายทนนชยั  ศิริวอ่งวฒันะ 3-5003-00335-72-5 125 
56 นายปรีชา  วเิศษเลิศปัญหา 3-5003-00333-83-8 71 
57 นายเอกสิทธ์ิ ปรีชาเลิศวไิล 3-5003-00334-55-9 59 
58 นายค าแสน  ชยัวเิศษกุล 3-5003-00335-21-1 50 
59 นายอเนก  อ านวยประสมชยั 3-5003-00332-34-3 49 
60 นายพะหม่ึอลอย  อมัพาประเสริฐ 3-5003-00297-39-4 10 
61 นายอารีย  สันติสุนทรารักษ ์ 3-5003-00334-62-1 6 
62 นายพฒันา  ทกัษกรชยั 1-5003-00059-92-1 127/1 

63 นายทองพนู ชุ่มอรัญสายวารี 3500300334125 40 หมู่ 10 
64 นายปรีดี คีรีรัตนค ารณ 3500300334429 36 หมู่ 10 
65 นายคมชาญ หาญณรงคก์ลา้ 3500300334192 187 หมู่ 10 
66 นายวลัลภ ปลูกเงิน 3500300189974 56 หมู่ 10 
67 นายเกษม ช านิสารพนัการ 3500300333137 203 หมู่ 10 
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หนา้ 33 จาก 100 

 

รายช่ือ ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างฝายบ้านห้วยบง หมู่ 12 ต าบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ 
1 นายสุรินทร์       พรไชยสิริสมบติั  3 500300114182 40/1 
2 นายบุญทอง       ศกัด์ิด ารงศรี 3 500300145985 45 
3 นายบรรจง         สินเพิ่มทวพีงศ ์ 3 500300432950 35 
4 นายพาลาบือ      กนกโอฬารกิจ 3 500300337954 94 
5 นายพงษสิ์ทธ์ิ    ไชยสุขเลิศอ าไพ 3 500300149280 117 
6 นายวศิิษฏ ์         สินเพิ่มทวพีงศ ์ 3 500300432941 101 
7 นายวรชาติ         ชยัศรีมณฑล 3 500300004695 149 
8 นายคมสัน          ชยากรฐิตินนัท ์ 3 500300365993 44 
9 นางเอสตา          เช่ือคุณพระ 3 500300145802 40 

10 นายณรงค ์          ชยัศรีมณฑล 3 500300143516 18/2 
11 นางยรีุ                 เจนกวทีรัพย ์ 3 500300116806 8 
12 นายอ่ินค า            ชยัศรีมณฑล 3 500300143320 18 
13 นางอรณี              อกัษรเจริญกุล 3 500300143338 116 
14 น.ส.ปรียาพร       ชยัศรีมณฑล 3 50030018391 138 
15 นายเจริญ             สินเพิ่มทวีพงศ ์ 3 500300432992 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 34 จาก 100 

 

รายช่ือ ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างฝายบ้านบ้านแม่หยอดม.4 สะมอจาล่าง-ม.8ผาละปิ- ม.9ขุนแม่ราจี- 
ต าบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ 
1 นายสุรชยั รักสายสมัพนัธ์  หมู่ 8 

2 นายส่าคาทู พิทกัษว์ดัจนัทร์  หมู่ 8 

3 นายบุญสม ชลธีบรรพต  หมู่ 8 

4 นายสุรศกัด์ิ ชูกล่ินนิรันดร์  115 หมู่ 8 

5 นายจนัทร์สม จิรภรณ์เทว ี  142 หมู่ 8 

6 นายส่วยดี กลา้กระท า  20 หมู่ 8 

7 นายณรงค ์ประมูลเงินทอง  99 หมู่ 8 

8 นายโพเจ๊ะ แดนพนาวฒัน ์  หมู่ 4 

9 นายชิ พรมบรรพตกลุ  หมู่ 4 

10 นายไพโรจน์ ไชยณ์วงค ์  47 หมู่ 9 

11 นายบุญแกว้ พลากรชยัชนะ  73 หมู่ 9 

12 นายอุดม จิราภรณ์กานดาน  48 หมู่ 9 

13 นายทว ีกนัยดึใจ  201 หมู่ 9 
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หนา้ 35 จาก 100 

 

ก าหนดการ พลตรี ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ทพัภาคที ่3  
 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ร.๑๐  

เปิดโครงการระยะที๔่ “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    
*********************************** 

วนัศุกร์ที ่๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒   
เวลา     ๐๙.๓๐ น.      องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยคณะท างานร่วมองคก์ารบริหารส่วน ต าบลแม่นาจร  
                                   การปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนอง แนวพระราชดาริ(คพร.) อ าเภอแม่แจ่ม  
                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ขา้ราชการ  
เวลา    ๑๐.๐๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี 10 แม่เอาะ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
                                  นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก  
                                  ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
                                 นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลอื ธรรมธรานุรักษ์) กล่าวต้อนรับ(รายงาน) 
                                  และ ถวายราชสดุดี 
เวลา   ๑๐.๐๙ น.       ประธานพิธีฯ ข้ึนบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
                                 เปิดกรวยดอกไม ้ ถวายพานพุม่สกัการะ 
    อ่านประกาศราชสุด ี
                                 เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา 
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.       ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย (นายภูสวสัดิ์  สุขเลีย้ง) กล่าวรายงาน 
                                  เบิกคณะบุคคล เพือ่เข้ารับ “ ใบประกาศเกยีรตคุิณเพือ่เชิดชูเกยีรต ิ” 
                                  ประธานพธีิฯ  พดูทกัทายประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.       เยีย่มชม ซุม้เฉลิมพระเกียรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก  
                                 องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย   
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.      ประธานพธีิฯ  เปิดโครงการ “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

ราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๒ ต าบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจาร  จ านวน ๖๑  ฝาย  
ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ ต.แม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้น
หว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต.แม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต.แม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย 
ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร 
จ านวน ๔  มว้น 

๑๑ .๓๐ น.                  ร่วมรับประทานอาหารกบัหัวหน้าส่วนราชการ 
เวลา   ๑๒.๐๐  น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลบั นายอ าเภอแม่แจ่ม ขา้ราชการและประชาชนส่งประธานพิธี 
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หนา้ 36 จาก 100 

 

ท่ี อท๓/๒๕๖๒ 
        ๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒   
 

เร่ือง         ขอเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน              ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

                     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน ้าก่ึงถาวร ณ.
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี๒๕๖๐) “ สร้างฝาย-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระ
ราชกุศล ” ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา 
๑๐.๐๐น. โดยพลตรี ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย 
ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติ ข้ึนเพื่อนอ้มระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค ์ ท่ีทรงมี
พระวริิยะอุตสาหะปฏิบติับ าเพญ็พระราชกรณียกิจนานปัการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการ
พระราชทานพระราชด าริในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในดา้นการพฒันาแหล่งน ้า การอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไม ้  การพฒันาท่ีดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศู้นย์
ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ๖ แห่งทัว่ประเทศ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริกวา่ ๔,๐๐๐ 
โครงการ  ท่ีส่งผลใหร้าษฎรไดรั้บประโยชน์มาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน 

  การน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยและคณะ ขอเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้างฝาย
ถาวร ๑๑๐ ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” วนัองัคารท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เวลา 
๑๐.๐๐น. ณ.หอ้งแถลงข่าวจงัหวดัเชียงใหม่ ผูเ้ขา้ร่วมแถลงข่าว ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ   สุขเล้ียง  ๒. นายบวร สุริะชยัพนัธ์
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ๓.นายอุทยั พายพัธนกร 
               จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

( อาจารยภู์สวสัด์ิ    สุขเล้ียง) 
ประธานองคก์ารป่ารักน ้าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๔/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ)์ 

 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 
     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ)์
ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. และกล่าวต้อนรับแม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธาน
พธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม อ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ขา้ราชการ และ รา
ษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๕/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชยั   เอ่ียมสุวรรณ) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชยั  เอ่ียม
สุวรรณ)ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราช
สดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๖/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 5ร่วมงาน  “ สร้าง
ฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์
ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 
 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๗/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             นายจานุวตัร เลิศศิลป์เจริญ (ผูอ้  านวยการ ส านกังานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน นายจานุวตัร เลิศศิลป์เจริญ (ผูอ้  านวยการ 
ส านกังานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่)ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ 
หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย 
ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 41 จาก 100 

 

ท่ี อท ๘/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1(เชียงใหม่) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ ท่ี1(
เชียงใหม่)ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิ
ราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม  นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท๙/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหนา้กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหนา้กลุ่มงานกิจการมวลชน 
กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่
นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่ 3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  
ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๐/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             หวัหนา้กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ หวัหนา้กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดี
เฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก กอ.รมน.จงัหวดั 
ช.ม ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๑/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผกก.สภ.แม่แจ่ม 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ผกก.สภ.แม่แจ่ม ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูก
ป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ 
๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก กอ.รมน.จงัหวดั 
ช.ม ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 45 จาก 100 

 

ท่ี อท ๑๒/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร (นายบวร   สุริะชยัพนัธ์ ) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

    อา้งถึงหนงัสือท่ี ท่ี อท ๕๘/๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ สืบเน่ืองจากองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ร่วมกบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ไดจ้ดัท าโครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”  เพื่อบรรเทา
การขาดแคลนน ้ าของราษฏรโดยมีราษฏร บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแม่นา
จาร บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด ๑๐๔ ฝาย ปูนอดัแรง ๓,๒๐๐ ถุง 
ตะแกรงไวร์เมช ๒๐มว้น ขนาด ๘๒x๔๕ CM  ความไดท้ราบแลว้นั้น  
                 เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมคร้ังน้ียิง่ใหญ่และสมพระเกียรติ ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ 
ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร (นายบวร   สุริะชยัพนัธ์ ) ใหก้ารตอ้นรับ แม่ทพัภาคที ่ 3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  
ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ“ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  
๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. (วนัพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ นอนท่ีอ าเภอแม่แจ่ม หอ้งพกั 5หอ้ง คณะ ๘ท่าน) 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม  นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๕/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่(นายสรัชชา สุริยกลุ ณ อยธุยา) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่(นายสรัชชา สุริยกลุ ณ อยธุยา)ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราช
กศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพั
ภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๑๔/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก (นายสนัติชาติ ยิง่สินสุวฒัน์) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก (นายสนัติ
ชาติ ยิง่สินสุวฒัน์) ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่
นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่ 3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  
ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
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ท่ี อท ๑๕/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             องคก์ารคณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส.ลกัษณ์สุดา สุวรรณมาลิก) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ประธานองคก์ารคณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันา
หมู่บา้นชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส.ลกัษณ์สุดา สุวรรณมาลิก)  ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็น
พระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. 
โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
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ท่ี อท ๑๖/๒๕๖๒ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ประธานมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา  (นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ ) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ประธานมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา  
(นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ )ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.
แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  
ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 50 จาก 100 

 

ท่ี อท ๑/๒๕๖๒ 
        ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง                ประธานเปิดงาน โครงการระยะท่ี๔ “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   

กราบเรียน             พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า แม่ทพัภาคท่ี 3 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 

                        เพ่ือให ้ยิง่ใหญ่และสมพระเกียรติ ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านแม่ทพัภาคท่ี 3 
(พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า)  ประธานเปิดงาน โครงการระยะท่ี ๔  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   
ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. หรือ ตามแต่ท่าน
แม่ทพัภาท่ี ๓ สะดวก 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 51 จาก 100 

 

ท่ี อท ๑๙/๒๕๖๒ 
        ๑๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             คุณพิชยั  จิราธิวฒัน์ ( กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ คุณพิชยั  จิราธิวฒัน์ ( กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ากดั)ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธาน
พธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 52 จาก 100 

 

ท่ี อท ๒๐/๒๕๖๒ 
        ๑๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             คุณสุทธิสาร  จิราธิวฒัน์  (ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ คุณพิชยั  จิราธิวฒัน์ ( กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ากดั) ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นา
จร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่ 3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  
ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๑/๒๕๖๒ 
        ๑๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             คุณสุวรรณา  เหล่าผลเจริญ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ คุณสุวรรณา  เหล่าผลเจริญ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั)ร่วมงาน  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้น
แม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท 
ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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 อท ๒๒/๒๕๖๒ 
        ๑๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง       ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่เอาะ (ดร.พานุวฒัน์ มณียารัฒน์) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่เอาะ (ดร.พานุวฒัน์ มณี
ยารัฒน์) เป็นเจา้ภาพสถานท่ี โครงการ  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี 
๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะ
ค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๓/๒๕๖๒ 
        ๑๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง       พิธีกรวนัเปิดงาน. โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่เอาะ (ดร.พานุวฒัน์ มณียารัฒน์) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่เอาะ คุณครู 
๒ ท่าน ท าหนา้ท่ี พิธีกรวนัเปิดงาน. ๑.นายณฐัพล มุมวงค.์   ๒.น.ส อุทยัวรรณ ค ามา    โครงการ  “ สร้างฝายชะลอน า้-ปลูกป่าต้นน า้
แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  
เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๔/๒๕๖๒ 
        ๑๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง       ป้ายเปิดงาน. โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”    

เรียน             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร  (นายบวร สริุยะชยัพนัธ์) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
 

     เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน ้ า-ปลูกป่าตน้น ้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน ้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ 
ต าบลแม่นาจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปูนอดัแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้
แม่ยอด หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศึก จ าวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น (เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  มว้น ส าหรับสร้างฝาย บา้นแม่เอาะ-บา้นสบแม่รวม) 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร  
(นายบวร สุริยะชยัพนัธ์ ) ช่วยท าป้าย ๑ป้ายหนา้เวทีใหญ่ ๒.ป้ายหนา้อ าเภอ ๓.ป้ายตอ้นรับประธานพิธี โครงการ  “ สร้างฝายชะลอ
น า้-ปลูกป่าต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๒ 
กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ทพัภาคที ่3  (พลโท ฉลองชัย ชัยยะค า)  ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ศึก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๕/๒๕๖๒ 
        ๑๙  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง         โครงการ“ สร้างฝายชะลอน า้-ปลกูป่าต้นน า้แมแ่จม่ ถวายเป็นพระราชกศุล ”   
 

เรียน           นายอ าเภอแมแ่จม่ (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

                 อ้างถึงหนงัสือ ท่ี อท ๕๔/๒๕๖๑ลงวนัท่ี ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศ
ไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้นน ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการ
ขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร ราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๒ ต าบล ๑.บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ ต าบลแม่นาจาร  
จ านวน ๖๑ ฝาย  ปนูอดัแรง ๒,๐๐๐ ถงุ ๒. บ้านสบแมร่วม หมูท่ี่๑ ต าบลแมน่าจาร จ านวน ๒๘  ฝาย ปนูอดัแรง 
๗๐๐ ถงุ ๓.บ้านห้วยบงหมู่ท่ี ๑๒ ต าบลแม่ศกึ จ าวน ๑๕ ฝาย ปนูอดัแรง ๓๐๐ ถงุ ๔.บ้าแมย่อด หมูท่ี่ ๑๒ ต าบล
แมศ่กึ จ าวน ๖ ฝาย ปนูอดัแรง ๒๐๐ ถงุ ๕.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช 
กว้าง ๒ เมตร จ านวน ๔  ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  ม้วน ส าหรับสร้างฝาย บ้านแม่
เอาะ-บ้านสบแมร่วม) รวม ๑๑๐ ฝายความได้ทราบแล้วนัน้ 

 

                เพ่ือเป็นเกียรตใินความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุโครงการ จงึจดัท าใบ
ประกาศเกียรติคณุ จ านวน ๑๔๓ ใบ 
 

             จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                               
                                                                                       นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๖/๒๕๖๒ 
        ๑๙  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

เร่ือง         โครงการ“ สร้างฝายชะลอน า้-ปลกูป่าต้นน า้แมแ่จม่ ถวายเป็นพระราชกศุล ”   
 

เรียน           พลตรี ธฐัธร  ศรศาสตร์ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

                 อ้างถึงหนงัสือ ท่ี อท ๑/๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๒ สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่
ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้นน ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือ
บรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร ราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๒ ต าบล ๑.บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ ต าบล
แมน่าจาร  จ านวน ๖๑ ฝาย  ปนูอดัแรง ๒,๐๐๐ ถงุ ๒. บ้านสบแมร่วม หมูท่ี่๑ ต าบลแมน่าจาร จ านวน ๒๘  ฝาย 
ปนูอดัแรง ๗๐๐ ถงุ ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ี่ ๑๒ ต าบลแม่ศกึ จ าวน ๑๕ ฝาย ปนูอดัแรง ๓๐๐ ถงุ ๔.บ้าแมย่อด หมู่ท่ี 
๑๒ ต าบลแมศ่กึ จ าวน ๖ ฝาย ปนูอดัแรง ๒๐๐ ถงุ ๕.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรง
ไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน ๔  ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน ๒๐  ม้วน ส าหรับสร้างฝาย 
บ้านแมเ่อาะ-บ้านสบแมร่วม) รวม ๑๑๐ ฝายความได้ทราบแล้วนัน้ 
 

                เพ่ือเป็นเกียรตใินความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุโครงการ จงึจดัท าใบ
ประกาศเกียรติคณุ จ านวน ๑๔๓ ใบ 
 

             จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
                                                                                      นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
 

        ๑๙ กมุพาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
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หนา้ 59 จาก 100 

 

เร่ือง       รายช่ือหวัหน้าสว่นราชการ โครงการ“ สร้างฝายชะลอน า้-ปลกูป่าต้นน า้แมแ่จ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ”   
 

เรียน             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
                     

1. แมท่พัภาคที่ 3 พลโท ฉลองชยั   ชยัยะค า 
2. พล.ต.ต.ศกัด์ิชยั  อายโุย  ผู้บงัคบัการ ประจ า ต ารวจภธูร ภาค 5 
3. นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์) 
4. พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุม่งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
5.  ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี1 (เชียงใหม)่ 
6. อ.ภสูวสัดิ์   สขุเลีย้ง   องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
7. องค์การคณะท างานร่วมการปฏิบตัิงานพฒันาหมูบ้่านชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส.ลกัษณ์สดุา สวุรรณมาลกิ) 
8. ผู้อ านวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม ่( นายเจนศกัดิ์  ลมิปิติ )                                       
9. ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแมแ่จ่ม 
10. ผอ.ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
11. นายสหษัพญน์ ร่มโพธ์ิเย็น ต าแหนง่ ผู้อ านวยการเขตไทวสัดภุาคเหนือ  
12. นายอคัรรัตน์  ดวงแก้ว  ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 
13. นายธวลัรัตน์ ยอดศรีวรรณ ต าแหนง่ ผู้จดัการไทวสัดสุาขาเชียงใหม่ 
14. ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดัเชียงใหม่ 
15. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่(นายกชกร    โง้วศิริ )    
16. ผู้อ านวยการส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 
17. ผอ.ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี10  
18. องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ 
19. หนว่ยป้องกนัรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก) 
20. มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพื่อการพฒันา 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                               ( อาจารย์ภสูวสัดิ์    สขุเลีย้ง)  
                       ประธานองค์การป่ารักน า้แหง่ประเทศไทย    
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หนา้ 60 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๓/๒๕๖๑         
 ๖  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง       ขอขอบคุณ บริจาคปูนอดัแรง ๓,๓๑๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๑๕ มว้น หนา 6 มิล 
 

เรียน       นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั 
 
                ตามท่ี นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร บริษทั ซีอาร์ซี 
ไทวสัดุ จ  ากดัใหบ้ริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะร่วมสนบัสนุนการอนุรักษป่์าตน้น ้าดว้ยการสนบัสนุนการสร้างฝายชะลอ
น ้ากบัทางองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย  โดยทางบริษทัมีแผนในการเชิญชวนลูกคา้ร่วมบริจาคปูนซีเมนตเ์พื่อ
ใช ้ในการสร้างฝาย ระหวา่งวนัท่ี ๑๐ พ.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๖๑ นั้น ร่วมบริจาคปูนอดัแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
มว้น ขนาด ๘๒x๔๕ CM โดยจะมีพิธีมอบปูนในวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ท่ีวา่การองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นเขา้ร่วมโครงการท่ีดงัน้ี 
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง  ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง  ต.แม่นาจร ๓.หว้ยบง แม่ศึก ๑๕ 
ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแมตุ่งติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น 
ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร  
 

                องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย กราบขอขอบพระคุณท่ีสนบัสนุน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน า้
แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล” ระยะท่ี ๔ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและด าเนินการก่อสร้างฝายก่ึงถาวรภายในเดือน
ธนัวาคม และ จะมีพิธีมอบฝายประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคทุ์กประการ ณ  
โอกาสน้ี   
                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                    
                                                                                            นาย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

                                               ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
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หนา้ 61 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๔/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้                                              
 

เรียน           นายอ าเภอแมแ่จม่ (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                จงึขอเรียนเชิญท่าน นายอ าเภอแมแ่จม่ (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) ให้เกียรตเิป็นประธานการประชมุ-
พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร อ าเภอแม่
แจม่ จงัหวดัเชียงใหม ่วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พธีิรับมอบปูน
ซิเมนต์) 
 

                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 62 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๕/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 

 
เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
                                            

เรียน            ผอ.ส านกังานชลประทานแมแ่จม่ 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                จงึขอเรียนเชิญท่าน ผอ.ส านกังานชลประทานแมแ่จม่ เข้าร่วมประชมุการบริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบ
ปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดั
เชียงใหม ่วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พธีิรับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                  
                                                                             นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 63 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๖/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 

 
เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน           ผกก.สภ.แมแ่จ่ม 
 

                 สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                จงึขอเรียนเชิญท่าน ผกก.สภ.แมแ่จม่ ประชมุการบริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พธีิรับมอบปูนซิเมนต์-มอบใบเกียตบัิตรแด่
ทำงบริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด ที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของ สภอ.แม่แจ่ม ) 
 

                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                              
                                                                          นาย ภูสวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 64 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๗/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 
เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน            ผอ.สบวาก 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น
น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                   จงึขอเรียนเชิญทา่น ผอ.ส านกังานชลประทานแมแ่จม่ ประชมุการบริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิ
เมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแม่นาจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดั
เชียงใหม ่วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พธีิรับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                     จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                   
                                                                           นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                     ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 65 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๘/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร  (นายบวร สริุยะชยัพนัธ์) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                  จงึขอเรียนเชิญทา่น นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร เป็นเจ้าภาพ การประชมุการบริหาร
จดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธี
รับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                    จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                         

                                                                         นาย ภูสวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                       ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 66 จาก 100 

 

ท่ี อท ๕๙/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ (นายสนัตชิาต ิ ยิ่งสินสวุฒัน์) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                   จงึขอเรียนเชิญทา่น นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ (นายสนัตชิาต ิ  ยิ่งสินสวุฒัน์)เข้าร่วม
ประชมุการบริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหาร
สว่นต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น 
(๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พธีิรับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                     จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                             

                                                                           นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                   ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 67 จาก 100 

 

ท่ี อท ๖๐/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน           พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุม่งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                  จงึขอเรียนเชิญทา่น พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุม่งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม เข้า
ร่วมประชมุการบริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การ
บริหารสว่นต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พธีิรับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                               

                                                                             นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 68 จาก 100 

 

ท่ี อท ๖๑/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน           นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา   

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                   จงึขอเรียนเชิญ นาย รชตะ  รังสฤษฏ์  มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือกาพฒันา  เข้าร่วมประชมุการ
บริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแม่
นาจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ 
พธีิรับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                    จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                              
 

                                                                             นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๖๒/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั   
 

เรียน           นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ร่วมกบั บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ได้จดัท า
โครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้นน ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้
ของราษฏร โดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมูท่ี่๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแม่
นาจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย 
ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                   จงึขอเรียนเชิญ นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั พิธี
รับมอบปนูซิเมนต์ และ พบปะผู้น าหมู่บ้าน เสนอโครงการเกษตร ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น  
 

                    จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                            

                                                                          นาย ภูสวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                        ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 70 จาก 100 

 

ท่ี อท ๖๓/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั   
 

เรียน            คุณรัฐวชิญ ์ ศุภสวสัด์ิรัตน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ร่วมกบั บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั  ได้จดัท า
โครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้นน ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้
ของราษฏร โดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมูท่ี่๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแม่
นาจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย 
ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                   จงึขอเรียนเชิญ  คุณรัฐวชิญ ์ ศุภสวสัด์ิรัตน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั พิธี
รับมอบปนูซิเมนต์ และ พบปะผู้น าหมู่บ้าน เสนอโครงการเกษตร ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น  
 

                    จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                            

                                                                          นาย ภูสวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                        ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๖๔/๒๕๖๑ 
        ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         ประชมุ  การบริหารจดัการน า้   
 

เรียน           ร.ท.ถนอม แสงแกว้ หน.ชุดมวลชนสัมพนัธ์ มทบ.33 อ.แม่แจ่ม 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ “ สร้ำงฝำยชะลอน ำ้-ปลูกป่ำต้น

น ำ้แม่แจ่ม ถวำยเป็นพระรำชกุศล ”  เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแมร่วม หมู่ท่ี
๑ จ านวน ๒๘  ฝาย บ้านแมเ่อาะ หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน ๖๑ ฝายต าบลแมน่าจาร บ้านห้วยบงหมูท่ี่๑๒ จ าวน ๑๕ฝาย 
ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้หมด ๑๐๔ ฝาย ปนูอดัแรง ๓,๒๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพืน้เข้าร่วมโครงการท่ีดงันี ้

๑. แมเ่อาะ ๖๑ ฝาย ปนู ๒,๐๐๐.ถงุ  ต.แมน่าจร ๒.สบแมร่วม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถงุ  ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ 
ศกึ ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จม่ ๒๐๐ ถงุ สร้างสะพานแมต่งุตงิ เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จ านวน 
๔  ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สงู ๓ เมตร  

 

                   จงึขอเรียนเชิญ ร.ท.ถนอม แสงแก้ว หน.ชดุมวลชนสมัพนัธ์ มทบ.33 อ.แมแ่จม่ เข้าร่วมประชมุการ
บริหารจดัการน า้-พิธีรับมอบปนูซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั  ณ ท่ีวา่การองค์การบริหารสว่นต าบลแม่
นาจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ 
พธีิรับมอบปูนซิเมนต์) 
 

                    จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                              
 

                                                                             นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ระเบียบวาระการประชุม 
โครงการ “ สร้างฝายชะลอน า้ - ปลูกป่า ต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๑ 
วนัที ่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม อบต.แม่นาจร 
------------------------------- 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลอื ธรรมธรานุรักษ์) 
1.1 เวลา11.30 พิธีรับมอบปูนซิเมนตร์จาก บ ไทวสัดุ จ  ากดั 

1.2 โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้า - ปลูกป่า ตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”                                              

วาระที ่2          เร่ืองหมู่บ้านทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
๑. บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง 
๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ ต.แม่นาจร ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง 
๓. บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี๑๒ ต.แม่ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง  
๔. ร.ร.แม่สะต๊อบ ต.แม่ศึก ..... ฝาย ๒๐๐.ถุง  
๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร 
จ านวน ๔  มว้น ฝาย กวา้ง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร  

วาระที ่3       ผู้รับผดิชอบฝาย –ก าหนดวนัสร้างฝาย           
       ๑. บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร นาย..................       

                  ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี๑ ต.แม่นาจร นาย.................. 
                 ๓. บา้นหว้ยบงหมู่ท่ี๑๒ ต.แม่ศึก นาย.................. 
                ๔. ร.ร.แม่สะต๊อบ ต.แม่ศึก      นาย.................. 
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วาระที ่4       เร่ืองสถานทีจ่ัดงานเทดิพระเกยีรติ ฯ.   
                    4.1  สถานท่ีจดังานเทิดพระเกียรติ ร.9- ร.10  
                       4.1.1 บา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
                   4.2    รูปแบบงาน 
                      4.2.1 นอ้มร าลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 9     
                     4.2.2 ถวายราชสดุดี ร.9- ร.10                                                                
                     4.2.3นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   
              4.3   การเตรียมงาน                                                                      
                     4.3.1 ผูรั้บผดิชอบเวที                                                         
                    4.3.2 ผูรั้บผดิชอบ ดา้นพิธีการ -พิธีกร                                                 
                    4.3.3 การรักษาความปลอดภยั – รถน าขบวน-รถพยาบาล                                                                                
                    4.3.4 การดูแลมวลชน                                                                               
                   4.3.5 อาหารกลางวนั 
วาระที ่5     เร่ืองทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 

5.1  ................................................................                                                                               
5.2 ..................................................................                                                                              

วาระที ่6     เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
6.1  ................................................................                                                                                   
6.2 .................................................................                                                                                   

เลกิประชุมเวลา.................... น.                                                                                                          
(..............................)                                                                 (..............................)        
ผู้บันทกึการประชุม                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ี ตช  ๐๐๒๐.๔ (๑๕ ) / พิเศษ                                                                             สถานีต ารวจภูธรแม่แจ่ม  
                                                                                                                            จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๗๐ 
 

๒๔  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
เร่ือง     ขอสนบัสนุนปูนซีเมนตแ์ละเหลก็ตะแกรงไวร์เมช 

เรียน   คุณภูสวสัด์ิ สุขเล้ียง 

                   ดว้ยสถานีต ารวจภูธรแม่แจ่ม ร่วมกบัหวัหนา้ส่วนราชการในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่แจ่ม ไดร่้วมกนัจดัองคผ์า้ป่าหาทุนทรัพยเ์พ่ือสร้าง
สะพานแขวน(โตงเตง)ไวส้ าหรับใหป้ระชาชนเดินทางสญัจรและสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหก้บัประชาชนชาวแม่แจ่มและขณะน้ีอยู่
ในช่วงก่อสร้างขั้นตอนท่ีส่ี(เทพ้ืนซีเมนตร์อบบริเวณคอสะพานทั้งสองฝ่ัง) จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชปู้นซีเมนตแ์ละเหลก็ตะแกรงไวร์เมช 
ซ่ึงขณะน้ียงัขาดทุนทรัพยใ์นการก่อสร้างสะพานดงักล่าว 

                   สถานีต ารวจภูธรแม่แจ่ม จึงขอความอนุเคราะห์มายงัท่าน ดงัน้ี 

๑.ปูนซีเมนต ์จ านวน ๒๐๐  ถุง 

๒. เหลก็ตะแกรงไวร์เมช กวา้ง ๒ เมตร จ านวน ๔  มว้น         

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงไดรั้บความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ                                                                     

พนัต ารวจโท   
                                                                                         ( อดุลย ์ ค ามลู )                                                                                           
                                                               สารวตัรป้องกนัปราบปราม 

   สถานีต ารวจภูธรแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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