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ที่ อท ๓๖/๒๕๖๒
๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่ อง

ถวายรายงาน“สร้างฝายชะลอน้ า–ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล”

กราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอเดชะฝ่ าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านาย ภูสวัสดิ์
สุ ขเลี้ยง ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทา
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ” เพื่อ
ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ.
หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐ ระยะที่๔) “ ฝายต้นน้ าลาธาร ” ตามแนวพระราชดาริ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสรุ ป
รายงานการสร้างฝายชะน้ า ถวายเป็ นพระราช กุศล พ.ศ.๒๕๕๗ -พ.ศ.๒๕๖๒
๑.วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. “สร้างฝายถาวร ๑๒๐ ฝาย-ปลูกป่ า ๑,๐๐๐ ต้น
ถวายเป็ นพระราชกุศล”ณ.หมู่บา้ นแม่หอย หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
๑.๑ ราษฎร๔๐ ราย ถวายที่ดิน บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมที่ดิน
๘๖ ไร่ ๓ งาน โครงการขยายผลเพื่อใช้โครงการหลวง
๑.๒ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ราษฎรจานวน ๙ ราย ถวายที่ดิน จานวน ๕๒ไร่ (บ้านแม่ซา
หมู่ที่ 2 ตาบล แม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)
๑.๓ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ราษฎรจานวน ๔๐ ราย ถวายที่ดิน จานวน ๘๖ไร่ ๓ งาน บ้าน
แม่หอย หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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๑.๔ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ราษฎรบ้านห้วยผา หมู่ ๘ ต.แม่นาจร จานวน ๕๒๐ คน ๙๖ ครัวเรื อน
ถวายที่ดิน ๑,๕๐๐ ไร่ “เพือ่ สร้ างพระตาหนักทรงงาน ดอยตุง ๒ หรือ โครงการส่ วนพระองค์ ”
๑.๕ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ราษฎรบ้านแม่ขอหมู่ ๑๑ ต.แม่นาจร จานวน ๒๔ คน ราษฎรบ้านสบ
ขอ หมู่ ๑๑ ต.แม่นาจร จานวน ๖ คน ถวายที่ดิน ๑๖๒ ไร่ ถวายที่ดิน “โครงการขยายผลเพื่อใช้
โครงการหลวง”
๑.๖ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ราษฎรบ้านแม่ขอหมู่ ๑๑ ต.แม่นาจร จานวน ๓๔ คน ถวายที่ดิน
๑๘๒ ไร่ ถวายที่ดิน “โครงการขยายผลเพือ่ ใช้โครงการหลวง”
๒.วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. “สร้ างฝาย – ปลูกป่ า ต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราช
กุศล”ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน ๑ อ่าง และ
ปลูกป่ า ๒,๙๐๐ ต้น ณ.บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๓. วันศุกรที่ ๒๓ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น“สานต่อพระราชปณธิาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความ
ยั้งยืน ถวายเป็ น พระราชกุศ ล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๒๘ หมู่
บ้าน และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ฝายชะลอนา้ ๓๑๖ ฝาย อ่างพักนา้ ๖x๖ จานวน ๑ อ่ าง ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบ หมู่
ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
๔. โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.บ้านแม่เอาะ ต.แม่นา
จร อ.แม่แจ่ม จานวน๑๑๐ ฝาย ( ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๒๐ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM)
รวมทั้งหมด ทูลถวายที่ดิน ๑,๙๐๗ ไร่ ๒ งาน สร้างฝายถาวร ๙๑๔ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บ
น้ าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน ๑ อ่าง อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๒ อ่าง และปลูกป่ า ๓,๙๐๐ ต้น
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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คานา
"สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙ " ทรงตรัส เป็ นห่วงป่ าถูกทาลายเป็ น
สาเหตุให้น้ าท่วม (พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต ในเวลา 17.00 น. วันที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๔)
บางพื้นที่จดั ทาเป็ นโครงการบ้านเล็กในป่ าใหญ่ เพื่อช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ มีหลายพื้นที่ที่
ราษฎรได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ ที่เคยเกิดขึ้นจากการที่ป่าส่ วนมากถูกทาลาย จนเป็ นสาเหตุให้เกิด
น้ าป่ าไหลหลาก และ แผ่นดินถล่มลงมาทับถมบ้านเรื อน ในยามที่เกิดพายุและฝนตกหนัก ราษฎรจึงได้
ช่วยกันปลูกป่ า และคืนผืนป่ าให้แก่ทางราชการ ดังตัวอย่างเช่นที่ดอยอมพาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ
ที่บา้ นกอก-บ้านจูน อ.ปัว จ.น่าน ราษฎรได้คืนผืนป่ าให้ทางราชการเป็ นจานวนหลายพันไร่ โครงการ
บ้านเล็กในป่ าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไทร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ก็สามารถช่วยฟื้ นฟูสภาพป่ าได้นบั หมื่นไร่
เช่นเดียวกัน
“…พระเจ้าอยูห่ วั เป็ นน้ า ฉันจะเป็ นป่ า…” ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระราชดาริ ในการพัฒนาแหล่งน้ า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้
พระราชทานพระราชดาริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ตน้ น้ าลาธารให้คงอยูค่ ู่แผ่นดินไทย ดังกระแสพระราช
ดารัสเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ความตอนหนึ่งว่า “…พระเจ้าอยูห่ วั เป็ นน้ า ฉันจะเป็ นป่ า ป่ าที่
ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า…”
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ร.๙ ได้พระราชทานพระราชดาริ ในเรื่ องของ
การอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพป่ าขึ้น โดยให้มีการฟื้ นฟูทรัพยากรในพื้นที่บริ เวณต้นน้ าลาธารที่ถูกทาลาย
ให้ฟ้ื นคืนสภาพดังเดิม พร้อมกับพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องราษฎรในพื้นที่โครงการให้มีคุณภาพชีวติ ที่
ดีข้ ึน ลดปัญหาความยากจนของราษฎร รวมทั้งให้ความรู ้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตสานึกให้แก่ราษฎรใน
เรื่ องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่ วมกับทางราชการในการดูแลปกปั ก
ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีค่าของชาติสืบไปพระที่นงั่ อนันตสมาคม
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คากล่าวถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดย พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรี ชา ผูอ้ านวยการ ศอป.บริ หารจัดการน้ า และฟื้ นฟูป่าต้นน้ าภาคเหนือ กอ.
รมน.ภาค 3 ผูแ้ ทนแม่ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะหมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
***********************
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุ ณาทรงทราบ
ฝ่ าละอองธุลีบาท
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรี ชา ผูอ้ านวยการ ศอป.บริ หารจัดการน้ า และฟื้ นฟูป่า
ต้นน้ าภาคเหนือ กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ ทนแม่ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร ชาวอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ที่ได้มาชุมนุม
พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้/เพื่อถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ / เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / อันเป็ นวาระสาคัญยิง่ ของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในวันนี้
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของทุกปี /เป็ นวันสาคัญยิง่ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ที่จกั
ได้แสดงความจงรักภักดี / และเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ซึ่งเป็ นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทย / พระราชกรณี กิจนานัปการ / ที่ทรงพระราชวิริยะ อุตสาหบาเพ็ญ / อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อยล้า / เป็ นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ / และพระราชทานความร่ มเย็นเป็ นสุ ข / แก่อาณาประชาราษฎร์
และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ / ด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ / ที่ทรงปฏิบตั ิ
อย่างมากมาย / ล้วนจารึ กอยูใ่ นหัวใจ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรตลอดไป
ณ ศุภวาระวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ /
ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าชาว อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่/ขอ
พระราชทานพระราชวโรกาส/แสดงความจงรักภักดี/น้อมอัญเชิญคุณพระศรี รัตนตรัย/และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
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ทั้งหลายในสากลโลก / ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสยามเทวาธิราช / และสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริ ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ / โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีบาท / ให้ทรงพระเจริ ญ ทรงมี
พระชนมายุยงิ่ ยืนนาน / เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล /หากมีพระราชประสงค์จานงหมายสิ่ งใด /
ขอจงสัมฤทธิ์สมพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ / พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทัว่ ทุกทิศานุทิศ / สถิต
เป็ นมิ่งขวัญ ร่ มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า/ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง / ตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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คากล่าวรายงานของ นายกิตติพงษ์ ธิวงษ์ ปลัดอาเภอแม่แจ่ม ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
นายอาเภอแม่แจ่ม นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ กล่าวรายงานต่อ พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรี ชา
ผูอ้ านวยการ ศอป.บริ หารจัดการน้ า และฟื้ นฟูป่าต้นน้ าภาคเหนือ กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ ทนแม่ทพั ภาคที่ 3
(พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ “ ถวายเป็ นพระราชสร้างฝาย
ชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
โครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๐ ระยะที่ ๔ มีราษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๒ ตาบล ๑๘ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.
แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง รวมทั้งหมด จานวน
๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝายปูนซีเมนต์ฝายละ๑๐ ถุง รวมทั้งหมด จานวน ๙๒๐ ถุง
๓.ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝายปูนซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถุง รวมทั้งหมด จานวน ๓๖๐ ถุง ๔.สภอ.
แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุน
ปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง
กระผม/ นายกิตติพงษ์ ธิวงษ์ ปลัดอาเภอแม่แจ่ม/ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นายอาเภอแม่แจ่ม
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นายอาเภอแม่แจ่ม / มีความยินดีและเป็ นเกียรติอย่างยิง่ / ที่พลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์
ปรี ชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ ทนแม่ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ) ได้กรุ ณามาเป็ นประธานในพิธีราชสดุดี / เนื่อง ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
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“ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้า
ร่ วมโครงการ ๒ ตาบล ๔ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม รวมฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย บ.ไทยวัสดุ จากัด
บริ จาคสร้างฝาย ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ราคา ๕๐๒,๔๐๐.๐๐บาทไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๑๕ ม้วน ราคา
๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๖๕๒,๘๐๐๐๐ บาท บริ จาคสร้างสะพานปูน ๒๐๐ ถุง ราคา ๓๑,๔๐๐ไวร์เมช ๔
มล. ยาว ๕๐ เมตร ๔ ม้วน ราคา ๑๘,๔๖๐.๐๐ บาท รวมมูลค่า ๔๙,๘๖๐.๐๐บาท
อาเภอแม่ แจ่ ม / ประกอบด้วยตาบลจานวน ๗ แห่ง ๑๐๔ หมู่บา้ น / มีประชากรประมาณ
๕๖,๗๒๓ คน / ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ทานา / ปลูกข้าว / เป็ นอาชีพหลัก / ในการนี้
น้ าจึงเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ / ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพและดารงชีพ /
บัดนี้ / ได้เวลาอันสมควรแล้ว / กระผม / ขอเรี ยนเชิญ พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรี ชา/
ผูอ้ านวยการ ศอป.บริ หารจัดการน้ า และฟื้ นฟูป่าต้นน้ าภาคเหนือ กอ.รมน.ภาค 3/ ผูแ้ ทนแม่ทพั ภาคที่ 3
(พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) / ประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เนื่อง ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา /เปิ ดโครงการปฐมฤกษ์ สร้าง
ฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย ถวายเป็ นพระราชกุศล ตามลาดับต่อไปครับ
ปลัดอาเภอแม่ แจ่ ม
(นายกิตติพงษ์ ธิวงษ์ )
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คากล่าวรายงานของ นายภูสวัสดิ์ สุ ขเลีย้ ง ประธานโครงการฯ
กล่าวรายงานต่ อ พลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์ ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ ทพั ภาคที่ 3
(พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ เปิ ดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย
พลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์ปรี ชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผูแ้ ทนแม่ทพั ภาคที่ 3 (พลโท
ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในโอกาส สมเด็จพรเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ
ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
กระผม นายภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง ประธานโครงการฯ ด้วยสานึกในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพรชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนับเป็ นมหามงคลสมัย
พิเศษยิง่ สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมู่บา้ นชนบท สนอง แนวพระราชดาริ (คพร.) อาเภอแม่แจ่ม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร ข้าราชการ พสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่
เหล่า“ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ มีรา
ษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๒ ตาบล ๔ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม รวมฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย บ.ไทยวัสดุ
จากัด บริ จาคสร้างฝาย ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ราคา ๕๐๒,๔๐๐.๐๐บาทไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๑๕ ม้วน
ราคา ๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๖๕๒,๘๐๐๐๐ บาท บริ จาคสร้างสะพานปูน ๒๐๐ ถุง ราคา ๓๑,๔๐๐ไวร์
เมช ๔ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๔ ม้วน ราคา ๑๘,๔๖๐.๐๐ บาท รวมมูลค่า ๔๙,๘๖๐.๐๐บาท
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วัตถุประสงค์
๑.เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๒.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการฟื้ นฟูรักษาป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม
๓.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่ าไม้ หวงแหน
ทรัพยากรป่ าไม้ และรักษาสิ่ งแวดล้อม
๔.เพื่อกักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ท้ งั บริ โภคและการเกษตรของชุมชนบริ เวณใกล้เคียงได้
๕.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยัง่ ยืนและป้ องกันและช่วยในการดับไฟเมื่อเกิดไฟป่ า
ในหน้าแล้ง"เพื่อเป็ นเกียรติในความเสี ยสละสาหรับราษฎรและภาคเอกชนที่ ให้
การสนับสนุนโครงการ/ ในการนี้กระผม / ขอเบิกตัวภาคเอกชน ๑. บริษทั ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ
จากัด และลูกค้ า บริ จาคปูนซิเมนอัดแรง จานวน ๓,๔๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๑๙ ม้วน จานวน
เงิน ๗๐๒,๖๖๐ บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิ บบาทถ้วน) /และราษฎรผูส้ ร้างฝายถาวร
จานวน ๑๔๓ ท่าน / ได้เข้ารับประทานใบประกาศเกียรติคุณ / จากประธานพิธีและหัวหน้าส่ วน
ราชการร่ วมมอบ / เพื่อเป็ นกาลังใจในการทาหน้าที่ / สื บไป / ประกอบด้วย/
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กำหนดกำร ท่ ำนแม่ ทพ
ั ภำคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ) ประธำนพิธีรำชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ร.๑๐
เปิ ดโครงกำรระยะที่๔ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ นนำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ”
***********************************
วันศุกร์ ท่ ี ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริ หารส่วน ตาบลแม่นาจร
คณะทางานร่วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ ้ านชนบท สนองแนวพระราชดาริ (คพร.)
อาเภอแม่แจ่ม กอ.รมน.จังหวัด ช.ม องค์การบริ หาร ส่วนตาบลแม่ศกึ ข้ าราชการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง ณ.หมูบ่ ้ านแม่เอาะหมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ
ข้ าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
นำยอำเภอแม่ แจ่ ม (นำยบุญลือ ธรรมธรำนุรักษ์ ) กล่ ำวต้ อนรับ(รำยงำน)
และ ถวายราชสดุดี
เวลา ๑๐.๐๙ น.
ประธานพิธีฯ ขึ ้นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
เปิ ดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุม่ สักการะ
อ่ ำนประกำศรำชสุดี
เพลงสรรเสริ ญพระบารมีและเพลงสดุดมี หาราชา
เวลา ๑๐ ๑๕ น. ประธำนองค์ กำรป่ ำรักษ์ นำ้ แห่ งประเทศไทย (นำยภูสวัสดิ์ สุขเลีย้ ง) กล่ ำวรำยงำน
เบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ ำรับ “ ใบประกำศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ”
ประธำนพิธีฯ พูดทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน
เวลา ๑๐ ๔๐ น. เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ
องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๑ .๐๐ น. ประธำนพิธีฯ เปิ ดโครงกำร “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ นนำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ”
ราษฏรเข้ าร่วมโครงการ ๒ ตาบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจาร จานวน ๖๑
ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้ านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑ ต.แม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง
๓.บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ต.แม่ศกึ จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้ าแม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ต.แม่ศกึ จาวน
๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒
เมตร จานวน ๔ ม้ วน
เวลา ๑๑ .๓๐ น. ร่ วมรับประทำนอำหำรกับหัวหน้ ำส่ วนรำชกำร
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประธานพิธี เดินทาง กลับ นายอาเภอแม่แจ่ม ข้ าราชการและประชาชนส่งประธานพิธี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
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โครงการสร้ างฝายชะลอนา้ และปลูกป่ าในพืน้ ทีป่ ่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม
หลักการและเหตุผล
พื้นที่อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม (ตาม
กฎกระทรวง ฉบับ ๗๑๒ พ.ศ.๒๕๑๗) และพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าชั้น ๑ เอ (ตามมติครม.พ.ศ.๒๕๒๘)
คิดเป็ นร้อยละ ๘๑ และร้อยละ ๕๘.๖๖ ของพื้นที่ท้ งั หมด๑,๗๔๕,๔๒๕ ไร่ มีพ้นื ที่ถูกนามาใช้
ประโยชน์ดา้ นการเกษตรและที่อยูอ่ าศัยรวมกัน ๓๔๔,๘๓๓๘๘ไร่ ในจานวนนี้มีพ้นื ที่ที่มีเอกสารสิ ทธิ์
เพียง ๑๓,๒๖๔ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา (สานักงานที่ดินส่ วนแยกแม่แจ่ม พ.ศ.๒๕๕๖) ที่เหลืออยูใ่ นเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าชั้น ๑ เอ/บี ชั้น ๒ และ ๓ ตามลาดับ โดยทางการ
ไม่ได้กนั ชุมชนและที่ทากินออกจากเขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าก่อน
ประกาศแต่อย่างใด ส่ งผลทาให้ชุมชนท้องถิ่นดังเดิมที่อยูก่ นั มายาวนานผิดกฎหมายทันที เป็ นปัญหา“ป่ า
รุ กคน” ที่ตราบจนทุกวันนี้รัฐบาลก็ยงั ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินน้ าป่ าให้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง
จากข้อมูลแผนที่จาแนกประเภทชั้นคุณภาพลุ่มน้ ารายตาบลอาเภอแม่แจ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒๕๒๘ ซึ่งจัดทาโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน(ภาคเหนือ)พบว่า อาเภอแม่แจ่มมีหมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น ๑ เอ จานวน ๑๐หมู่บา้ นกับอีก ๒๖ หย่อมบ้าน อยู่
ในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น ๑ บี จานวน ๓ หมู่บา้ นกับอีก ๒ หย่อมบ้าน อยูใ่ นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น
๒ จานวน ๓๐ หมู่บา้ นกับอีก ๒๐ หย่อมบ้าน อยูใ่ นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น ๓ จานวน ๑๖ หมู่บา้ น ๓
หย่อมบ้าน และอยูใ่ นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น ๔ จานวน ๒๔ หมู่บา้ น แทบทั้งหมดตั้งหมู่บา้ นถูกต้อง
(ตาม พรบ.ลักษณะปกครองส่ วนท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗) มาก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๔ หรื อก่อนที่ พรบ.อุทยาน
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๔ พรบ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗และก่อนมติคณะรัฐมนตรี กาหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ าออกมาประกาศใช้ ทาให้ชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และ

หน้า 12 จาก 100

องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 933361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

พื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ า ถูกลิดรอนสิ ทธิการใช้ประโยชน์และสิ ทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมไปโดยปริ ยาย เมื่อชุมชนไม่มีส่วนร่ วมใดๆ แม้ปลูกไม้เศรษฐกิจในรั้วบ้านของตนก็ยงั
โค่นมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทาให้ความรู ้สึกเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของทรัพยากรร่ วมกันลดลงไป ใครต้องการที่
อยูอ่ าศัยและที่ทากินบริ เวณไหนในป่ า ก็สามารถจับจองแพวถางกันได้ทนั ที
ต่อเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น วิถีชีวติ และการผลิตในชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนไปพึ่งพากลไกการตลาด
มากกว่าพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง และชุมชน ทุกคนจึงดิ้นรนแสวงหาวัตถุเงินทองมา
ปรนเปรอตนเพื่อเปลี่ยนสถานะทางสังคม
และการเข้ามาส่ งเสริ มปลูกพืชเศรษฐกิจจากภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในทางตรงและทางอ้อมแก่เกษตรกรนั้น อีกด้านหนึ่งทาให้เกษตรกรมีรายได้พร้อมๆ กันไป
กับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งกลับทาให้ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าที่เคย
อุดมสมบูรณ์ถูกรุ กราน และแปรสภาพมาเป็ นไร่ ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และกะหล่าปลี ซึ่งเป็ น
รายได้หลักของเกษตรกรอาเภอแม่แจ่มในวันนี้
โดยที่ยงั ไม่มีพืชเศรษฐกิจชนิดใดทดแทนหรื อตอบ
โจทย์เกษตรกรในยุคนี้ ที่ไม่ชอบทาอะไรซับซ้อน ใช้เวลานาน และได้เงินน้อย ต่อเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตอบโจทย์น้ ีได้ในทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตก็ไม่ซบั ซ้อน ใช้เวลาสั้น และเกษตรกรเองก็รู้สึกได้เงิน
เป็ นกอบเป็ นกา ปัญหา“คนรุ กป่ า”จึงไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดหยัง่ ได้
จากข้อมูลสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ช่วง ๑๐ ปี ที่ผา่ นมา ผืนป่ าต้นน้ าแม่แจ่มถูก
แปรสภาพเป็ นพื้นที่ทากินมากขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๗
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็ นไร่ ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก ๘๖,๓๐๔ ไร่ เป็ น
๑๐๕,๔๖๕ ไร่ ในปี ๒๕๕๔ และเป็ น ๑๔๔,๘๘๐๒๕ไร่ ในปี ๒๕๕๖ โดยมีเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดใน
ปี เดียวกันมากถึง ๘,๓๓๒ ราย ให้ผลผลิต ๑๐๐,๕๔๗ ตันต่อปี พอปี ๒๕๕๗ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตกต่า เกษตรกรบางส่ วนหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน (เช่น ยางพารา ฟักทอง หอมแดง และ
กะหล่าปลี) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนจึงลดลงไปอยูท่ ี่ ๑๑๘,๗๑๙ไร่ ให้ผลผลิต ๘๓,๑๐๓ตัน
ต่อปี มีเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงมาอยูท่ ี่ ๗,๔๒๗ราย คิดเป็ นร้อยละ ๔๓.๓๕ ของ
ครัวเรื อนทั้งหมด (๑๗,๑๓๑ ครัวเรื อน) ซึ่งนั้นก็หมายความว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผกผันกับ
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ราคาในแต่ละปี หากปี ไหนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่า ปี ถัดมาพื้นที่ปลูกข้าวโพดฯก็จะลดลง
ตามไปด้วย แต่ถา้ ปี ไหนราคาดี ปี ถัดมาพื้นที่ปลูกข้าวโพดฯก็จะเพิม่ ขึ้นอีกเช่นกันผลกระทบการเพิม่ ขึ้น
หรื อลดลงของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดงั กล่าวมานี้ ไม่ได้ผกผันกับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงด้าน
เดียว แต่ยงั เป็ นปัจจัยสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของปั ญหาหมอกควันและปัญหาสุ ขภาพอันเนื่องมาจากการ
เผาไร่ เพื่อเตรี ยมพื้นที่ปลูกข้าวโพดรอบใหม่ในแต่ละปี ไปจนถึงปั ญหาหน้าดินถูกชะล้างลงสู่ ที่ต่าจนทา
ให้แม่น้ าลาห้วยตื้นเขิน ปัญหาดินถล่ม และปัญหาภัยแล้งอีกด้วย
จากข้อมูลส่ วนควบคุมไฟป่ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช ระหว่างวันที่ @*
กุมภาพันธ์ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ฮอตสปอต (Hotspot) ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในพื้นที่
อาเภอแม่แจ่ม ๓๑๙ จุด สูงกว่าอาเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม่ จนทาให้เกิดมลพิษปัญหาหมอกควัน ส่ งผล
กระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนอย่างรุ นแรงและกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกรเตรี ยมพื้นที่
เพาะปลูก ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี หมอกควันที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือ (ซึ่งมาจากพื้นที่
จังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้านด้วย) กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จนทาให้
นักท่องเที่ยวลดลงไปถึงร้อยละ ๔๐ ขณะที่ค่าเฉลี่ยปริ มาณฝุ่ นพีเอ็ม ๑๐ (PM10) ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม –
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เปรี ยบเทียบกับปี ๒๕๕๗ สู งถึง ๒๙๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผปู ้ ่ วยที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษหมอกควันและไฟป่ าจังหวัดเชียงใหม่
(ตามรายงานของกลุ่มงาน
อนามัยสิ่ งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘) พุ่งสู งถึง
๒,๐๔๒ รายในโรงพยาบาล ๑๐ แห่ง (ได้แก่ รพ.นครพิงค์ รพ.จอมทอง รพ.แม่แตง รพ.แม่อาย รพ.สัน
ป่ าตอง รพ.สันทราย รพ.ฮอด รพ.สารภี รพ.แม่ออน และรพ.วัดจันทร์) โดยหมอกควันที่สถาบันจัยแสง
ซินโครตรอนค้นพบบริ เวณพื้นที่แอ่งเชียงใหม่-ลาพูน มาจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรมากกว่าเผาป่ า
จากข้อมูลงานวิจยั ของ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.ย. ๒๕๕๖) ได้ทาการประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในเด็ก
นักเรี ยนอนุบาลจากพื้นที่มีจุดความร้อนสู งในจังหวัดเชียงใหม่ ๕๕๕ ตัวอย่างใน ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เชียงดาว อมก๋ อย แม่แจ่ม และพร้าว เพื่อเปรี ยบเทียบกับอาเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า มลพิษหมอกควันที่
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เกิดจากการเผาไร่ และป่ าในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-เม.ย.๒๕๕๕) ทาให้ค่าเฉลี่ยปริ มาณฝุ่ นพีเอ็ม ๑๐
ใน ๒๔ชัว่ โมงสู งขึ้นในทุกอาเภอ ส่ วนในฤดูฝน พื้นที่อาเภอแม่แจ่มแม้ค่าเฉลี่ยปริ มาณฝุ่ นพีเอ็มลดลง
แต่ยงั คงค่าเฉลี่ยสู งกว่าอาเภอเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้น งานวิจยั ยังพบปริ มาณสารพีเอเอชชนิดก่อ
มะเร็งที่มากับหมอกควันในฤดูแล้งสู งมาก คิดเป็ นร้อยละ ๔๕ (อาเภอเมือง) ถึง ๖๖(อาเภอแม่แจ่มและ
อาเภอพร้าว)ของสารพีเอเอชรวมทั้งหมด และพบเด็กอนุบาลในโครงการวิจยั อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงสู งถึงร้อย
ละ ๗๐.๑และอยูใ่ นกลุ่มอันตรายถึงร้อยละ ๑๕.๕โดยเด็กที่อาเภอเชียงดาวอยูใ่ นกลุ่มอันตรายมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ อาเภออมก๋ อย แม่แจ่ม พร้าว ส่ วนอาเภอเมืองเชียงใหม่ไม่พบเด็กอยูใ่ นกลุ่มนี้
ต่อเมื่อหันกลับมาดูภาคพื้นดินที่โล่งเตียนจากการเผาไร่ และป่ า เสมือนว่าจะช่วยเกษตรกรลด
ต้นทุนในการเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกไปได้มาก แต่หน้าดินที่เสื่ อมสภาพและถูกชะล้างจากน้ าฝนทุกปี
กลับทาให้เกษตรกรมีตน้ ทุนที่เพิ่มสู งขึ้นจากการซื้ อปุ๋ ยซื้อยามาบารุ งดิน ส่ วนหน้าดินซึ่งถูกชะล้างลงสู่ ที่
ต่า ไปสะสมตามแม่น้ าลาห้วยจนตื้นเขิน วังปลาซึ่งเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยและเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ า
หายไป ระบบชลประทานที่ก่อสร้างโดยไม่คานึงถึงปัญหาเหล่านี้ใช้งานไม่ได้ หลายแห่งชารุ ดเสี ยหาย
และอีกหลายแห่งมีตะกอนสะสมทับถมจนทาให้ศกั ยภาพการกักเก็บน้ าลดลงทุกปี ไม่สามารถที่จะขุด
ลอกได้
พอในฤดูน้ าหลาก สิ่ งก่อสร้างในระบบชลประทานกลายเป็ นสิ่ งกีดขวางทางน้ าไปทันที ขณะที่
ท้องน้ าตื้นเขิน ก็ทาให้น้ าเอ่อท่วมบ้านเรื อนเรื อกสวนไร่ นาได้ง่าย ดังที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ สร้างความเสี ยหายให้แก่ชีวติ และทรัพย์สินชาวบ้านมากมาย มีบา้ นเรื อนเสี ยหายจากน้ าป่ าไหล
หลากมากถึง ๓๐ หลัง รถยนต์ ๑๗ คัน รถจักรยานยนต์ ๑๑๒ คัน สัตว์เลี้ยง (หมู ไก่ กบ ปลาดุก ปลา
เกล็ด เป็ ด) รวม ๒๖,๗๑๑ ตัว เหมือง/ฝาย ๑๙แห่ง ทรัพย์สินภายในบ้านและเครื่ องใช้ในการเกษตรอีก
มากมายในขณะที่ไร่ ขา้ วโพดและพื้นที่เชิงเขาหลายแห่งเกิดดินถล่มกระจายอยูท่ วั่ ไป
ในทางกลับกัน พอถึงฤดูแล้ง แม่น้ าลาห้วยหลายสายแห้งขอด ไม่มีน้ าจากป่ าไหลมาหล่อเลี้ยง
ชุมชนที่อาศัยอยูต่ ามลุ่มน้ าสาขา หรื อไหลมาเติมเต็มเหมืองฝายและอ่างเก็บน้ า ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่
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คานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่ าต้นน้ า ส่ งผลทาให้ปริ มาณน้ าในลาน้ าแม่แจ่มลดลง
ทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปริ มาณน้ าแม่แจ่มลดลงเฉลี่ยไม่ถึง ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม.ต่อ
ปี ทาให้หลายพื้นที่ในอาเภอแม่แจ่มเริ่ มประสบปั ญหาภัยแล้งรุ นแรงขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะบริ เวณ
พื้นที่แม่แจ่มตอนล่างมีแนวโน้นรุ นแรงขึ้น
จากข้อมูลโครงการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าจังหวัด
เชียงใหม่
แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ าอาเภอแม่แจ่ม
จัดทาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กันยายน ๒๕๕๓) ชี้วา่ อาเภอแม่แจ่มเริ่ มประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีปัญหาขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ ๐.๖๘ ปัญหาระบบประปามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ ๑.๑๙ ของความรุ นแรงสู งสุ ด
ที่ ๓ ส่ งผลให้หลายหมู่บา้ นประสบปั ญหาน้ าอุปโภคบริ โภครุ นแรงขึ้น
ทางออกสภาพปัญหาและสาเหตุดงั กล่าวมานี้ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป ไม่วา่ จะเป็ นภัยแล้ง
ที่เริ่ มรุ นแรงขึ้น แม่น้ าลาห้วยตื้นเขิน น้ าหลาก หน้าดินเสื่ อมสภาพ หมอกควัน และสุ ขภาพ ล้วนเกิดจาก
ปัญหาคนรุ กป่ า เพื่อเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจของตน และป่ ารุ กคนจนทาให้ชุมชนไม่มีสิทธิและส่ วน
ร่ วมใดๆ ในการจัดการทรัพยากรดินน้ าป่ า เพื่อรักษาผืนป่ าต้นน้ าแม่แจ่มที่เหลืออยูร่ ้อยละ ๖๖.๐๒ ไม่ให้
ถูกบุกรุ กทาลายมากไปกว่านี้โดยที่คนยังอยูก่ บั ป่ าอย่างเกื้อกูลกัน จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งแก้ไขปัญหาไป
พร้อมๆ กันดังนี้
๑.แนวทางแก้ไขปัญหาคนรุ กป่ าการรับรองสิ ทธิ ทากินเบื้องต้นโดยองค์กรส่ วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ด้วยการจัดทาข้อมูลจาแนกการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดินรายแปลงพร้อมประวัติการใช้ประโยชน์
ที่ดินจัดทาข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างกลไกลการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดกาทรัพยากร
ดินน้ าป่ าร่ วมกันกับทุกภาคส่ วน และจัดทาแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินร่ วมกัน
จัดทาแผนปฏิบตั ิการบริ หารจัดการหมอกควันและไฟป่ าโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนโดย
ใช้ขอ้ มูลแผนที่จาแนกการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดินฯมาเป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการ ด้วยการจัดทาปฏิทิน
การเผา จัดทาข้อตกลงร่ วมกันว่าด้วยการบริ หารจัดการหมอกควันและไฟป่ า สร้างกลไกลการมีส่วนร่ วม
บริ หารจัดการฯระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ และจัดทาแผนบริ หารจัดการวัสดุการเกษตรร่ วมกันอนุรักษ์
และฟื้ นฟูพ้นื ที่ป่าต้นน้ าโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่ าไม้ หน่วยงาน
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ราชการในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูน้ าชุมชน/ผูน้ าศาสนา ด้วยการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้ชุมชนปลูกไม้ใช้เองในพื้นที่ทากินของตน จัดตั้งธนาคารต้นไม้ จัดตั้งป่ าชุมชน จัดทา
พื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมตามพรบ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ๒๕๕๓ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้ชุมชนจัดทาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์สัตว์น้ า พัฒนาพื้นที่ที่มีศกั ยภาพการท่องเที่ยว
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ วัฒนธรรมกระเหรี่ ยงตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ มี.ค.
๒๕๕๓ ส่ งเสริ มเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรี ยใ์ ห้กบั ประชาชน และเสริ มสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดให้สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สร้างกลไกให้เกิดความร่ วมมือทุกภาคส่ วนและยัง่ ยืน โดยการจัดตั้งป่ าชุมชนและกองทุนป่ า
ชุมชนในระดับหมู่บา้ นเพื่อหนุนเสริ มการดาเนินงานได้อย่างยัง่ ยืน จัดตั้งธนาคารต้นไม้ จัดตั้งเครื อข่าย
ป่ าชุมชนระดับตาบลและอาเภอเพื่อยกระดับการเรี ยนรู ้และสร้างความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย จัดทา
ธรรมนูญหมู่บา้ นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อ
เป็ นแหล่งเงินทุนให้กบั เกษตรกร จัดสวัสดิการชุมชน และปรับปรุ งระเบียบข้อบังคับป่ าชุมชนให้มี
กลไกในการดาเนินงานชัดเจน
๒. แนวทางแก้ไขปัญหาป่ ารุ กคนปรับปรุ งพรบ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พรบ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพรบ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ไม่ได้รองรับหลักสิ ทธิชุมชน
และหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั ทาให้
เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีเครื่ องมือ ไม่มีอานาจชัดเจนในการรองรับ และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาที่ดิน การจัดการป่ าชุมชน
และการจัดการพื้นที่คุม้ ครองอย่างมีส่วนร่ วมปรับปรุ งมติคณะรัฐมนตรี ที่เป็ นปัญหาอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาที่ดินและต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน ได้แก่ มติครม.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดสภาพป่ าเสื่ อมโทรม และว่า
ด้วยการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดสภาพป่ าเสื่ อมโทรม
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ยกระดับแผนกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ ให้มีระเบียบรองรับทางกฎหมาย และให้ปรับปรุ ง
ทบทวน และยกระดับแผนงานโครงการตามระเบียบของกรมป่ าไม้ ในการจัดการป่ าชุ มชนให้มีระเบียบ
รองรับทางกฎหมาย โดยปรับปรุ งเพิม่ เติมกฎหมาย ๓ ฉบับ (ได้แก่ พรบ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
พรบ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) ควบคู่กนั ไป
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการและแก้ไขปัญหาออกพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเกษตร
และ
ปรับปรุ ง GAP. (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES)–การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี ให้มีกลไกใน
การดาเนินงานชัดเจนและมีการบังคับใช้อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มกษ. ๔๔๐๒-๒๕๕๓
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรสาหรับข้าวโพดแห้ง หากมีการบังคับใช้จะช่วยลดปั ญหาต่างๆ ได้บา้ งไม่มากก็
น้อย
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการฟื้ นฟูรักษาป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม
๓.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่ าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่ าไม้
และรักษาสิ่ งแวดล้อม
๔.เพื่อกักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ท้ งั บริ โภคและการเกษตรของชุมชนบริ เวณใกล้เคียงได้
๕.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยัง่ ยืนและป้ องกันและช่วยในการดับไฟเมื่อเกิดไฟป่ าใน
หน้าแล้ง
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายบรรเทาภัยแล้ง
ดาเนินการสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรในพื้นที่ๆ พื้นที่เป้ าหมายบรรเทาภัยแล้ง
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ดาเนินการสร้ างฝายชะลอนา้ กึง่ ถาวรในพืน้ ที่
๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง
๒. บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง
๓.บ้านห้วยบงหมู่ที่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง
๔.บ้าแม่ยอด หมู่ที่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง
๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน
(เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๑๕ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
รวมฝายชะลอนา้ ทั้งหมด ๑๑๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ อดั แรง๓,๒๐๐ ถุง
ระยะเวลา พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หน่ วยงาน/กลุ่ม/องค์ กรเครือข่ ายร่ วมดาเนินโครงการ
๑.องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
๒.อาเภอแม่แจ่ม
๓.องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร
๔.หน่วยโครงการพัฒนาป่ าไม้อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ สวนป่ าสิ ริกิต์ ิ ที่ 6 (แม่ซา)
๕.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม
๖.หน่วยป้ องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก)
๗.มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนา
๘.องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก
๙.สถานีตารวจแม่แจ่ม
๑๐.องค์การคณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมู่บา้ นชนบทสนองแนวพระราชดาริ (น.ส.
ลักษณ์สุดา สุ วรรณมาลิก)
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ผู้ประสานโครงการ
อาจารย์ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑.งานวางแผน เดือนตุลาคม
๒.การเตรี ยมตัว ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๑
๓.การพบปะพูดคุยทาความเข้าใจกับผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน ๓ พฤศจิกายน ๖๑
๔.ขนส่ ง ๑-๒ พฤศจิกายน ๖๑
๕.ประชุม “การบริ หารจัดการน้ า โครงการสร้างฝายถาวร” วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖#
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ที่วา่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
๖.รับมอบปูนจาก บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗.ก่อสร้างฝาย ธันวาคม ๑๕๖๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๘.ทาพิธีส่งมอบฝาย วันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙.ระเมินตรวจสอบและรายงาน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้สนับสนุนงบประมาณ
บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้า บริ จาคสร้างฝาย ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ราคา ๕๐๒,๔๐๐.๐๐
บาทไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๑๕ ม้วน ราคา ๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๖๕๒,๘๐๐๐๐ บาท บริ จาค
สร้างสะพานปูน ๒๐๐ ถุง ราคา ๓๑,๔๐๐ไวร์เมช ๔ มล. ยาว ๕๐ เมตร 4ม้วน ราคา ๑๘,๔๖๐.๐๐ บาท
รวมมูลค่า ๔๙,๘๖๐.๐๐บาท(ส่ งมอบปูน ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )
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ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
๑. ชุมชนภูมิใจ รู ้สึกเป็ นเจ้าของที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมคืนผืนป่ าต้นน้ าและร่ วมกันดูแลรักษา
๒. ปลูกฝังจิตสานึกราษฎรในท้องถิ่นให้มีใจรักษ์ตน้ ไม้ รักษ์ป่าไม้ และสิ่ งแวดล้อม
๓. ฟื้ นฟูสภาพป่ าอนุรักษ์ที่เสื่ อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็ นการ
ฟื้ นฟูสภาพสิ่ งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีข้ ึน
๔. ชะลอการไหลของน้ า ลดการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บตะกอนดิน เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้ผนื ป่ า ระบบนิเวศดีข้ ึน ลดปัญหาน้ าป่ าไหลหลาก น้ าท่วม และแก้ปัญหาน้ าแล้ง
๕ การเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ าใช้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูก และ
เตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ การสร้างฝายชะลอน้ า
ผู้รับผิดชอบโครงการ
 อ.ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
 นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร รับผิดชอบปูนซีเมนต์ จากบริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จากัด
 กานัน-ผูใ้ หญ่บา้ น-นายกอบต.รับผิดชอบปูนซีเมนต์ จากบริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
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.ฝ่ ายสนับสนุนการขนส่ งปูนซีเมนต์
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
 ราษฎร ๔ หมู่บา้ นที่เข้าร่ วมโครงการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ
ระยะเวลา
2018 2018

ลาดับ
ที่

กิจกรรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2019

เป้ าหมาย

ประชุมหมูบ่ า้ นเป้ าหมายที่ขอรับการช่วยเหลือ –หัวหน้า
ส่วนราชการ-เตรี ยมความพร้อมการจัดงาน
4 ชุมชน
บ้านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูน
อัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง
บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย
ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง
บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง
๓๐๐ ถุง
บ้านแม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง
๒๐๐ ถุง
รับมอบปูน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
สารวจพื้นที่สร้างฝายและทาแผนที่ประกอบ
4 ชุมชน
จัดทาหนังสื อเชิญประธานเปิ ดงานถวายเป็ นพระราชกุศล
ประธานเปิ ดงาน โครงการระยะที่๔ “ สร้างฝายชะลอน้ าปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ

Nov

Dec

x

x

Jan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Feb Mar

x
x
x
x
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ฝ่ ายดาเนินโครงการ
 อ.ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
 นายอาเภอแม่แจ่ม
 ผกก.สถานีตารวจแม่แจ่ม
 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม
 องค์การคณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมู่บา้ นชนบทสนองแนวพระราชดาริ (น.ส.
ลักษณ์สุดา สุ วรรณมาลิก)
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.
 ผูใ้ หญ่บา้ น (ศอ.บต.) ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การลาเลียงวัสดุจาก
ที่วา่ การอาเภอไปยังพื้นที่เป้ าหมาย)
 ผูใ้ หญ่บา้ น (ศอ.บต.) ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การลาเลียงวัสดุจากที่วา่
การอาเภอไปยังพื้นที่เป้ าหมาย
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รายชื่อหน่ วยงาน-ภาคเอกชน ทีส่ นับสนุน
โรงเรียนบ้ านแม่ เอาะ หมู่ 10 ตาบลแม่ นาจร อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และลูกค้า
ตะแกรงไวร์เมช 15
บริ จาค ๖๕๒,๘๐๐.๐๐
ม้วน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร
เจ้าภาพจัดงาน
โรงเรี ยนบ้านแม่เอาะ
เจ้าภาพสถานที่
ดร.พานุวฒั น์
มณี ยารัตน์
ผูอ้ านวยการ
นางสาวรุ่ งอรุ ณ กวีรัตน์ภูผา
ครู ชานาญการ
นายลายู
นิสัยพราหมณ์
ครู
นางสาวอุทยั วรรณ คามา
ครู ผชู ้ ่วย
พิธีกร
นายณัฐพล
มุมวงศ์
ครู ผชู ้ ่วย
พิธีกร
นางสาวนิตยา
คุม้ กันนาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอุทยั พายัพธนกร
ประสานงานฝาย
นายบวร สุ ริะชัยพันธ์
นายก อบต
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ างฝายเฉลิมพระเกียรติ
บ้ านสบแม่ รวม หมู่ 1 ตาบลแม่ นาจร อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นายพะเสอะพอ ธนเริ ญทีป
นายพะชิคา คงคาอุไร
นางหน่อมิกวา ศรัทธาฤทัยกุล
นายพะส่ าพอ ศรัทธาฤทัยกุล
นายจิเงย นิรชาวารี
นางหน่อละทู นิรชาวารี
นายโสละ วิทยาปราโมทน์
นายจอโหยพอ วิทยาปราโมทน์
นายติงา กล้าณรงค์เชาว์
นางวากา นิรชาวารี
นายสุ วฒั น์ สัตย์ซื่อ
นายสุ ดี คงคีรีมาส
นายทาดี วัฒนประวีนกุล
นายเส่ กุเง สมัครพัฒนา
นายสะเหมอะเหลอะ เอื้อบุญเขตขจร
นางเตือนใจ สิ ทธิเดช
นายประสงค์ กล้าณรงค์ชีพ
นายกัญสี นิมิตปั ญญาดี
นายส่ าทู นาวารุ่ งเรื องกิจ
นายนุเจคา ยิง่ สิ นสุ ทศั น์
นายกาจร ธรรมชาติสุขใจ

เลขประจาตัวประชาชน
3500300183631
3500300184255
3500300183500
3500300183259
3500300184662
3500300184298
3500300184336
3500300184301
2500300020335
3500300184433
3500300343094
3500300275552
25003000022949
3500300450095
3500300181752
3500300181337
3500300181973
3500300182180
3500300183003
3500300182252
3500500182643

บ้ านเลขที่
39/1
49
37
75
56
50
96
68
112
133
76
61/2
107
12
66
191
88
18/1
183
20/1
63
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ างฝายเฉลิมพระเกียรติ
บ้ านสบแม่ รวม หมู่ 1 ตาบลแม่ นาจร อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ – สกุล
นายแปลเง กล้าณรงค์เชาว์
นายสมศักดิ์ กล้าณรงค์ชีพ
นายชัยศรี กัลยางามเลิศ
นางสาวคามูล ปัญญาอรัญโรจน์
นายสุ พิชยั ราตรี สุข
นายชยธร กัลยางามเลิศ
นายเสน่ห์ ชูพิพฒั น์พงค์
นายจอมีซะ อัจฉรารักษ์ไพร
นายพะหล่อพอ กล้าณรงค์ชีพ
นางทัดดาว กล้าณรงค์เชาว์
นายวุฒิชยั สบแม่รวมพัฒนา
นายจอกุ๊เง สบแม่รวมพัฒนา
นายมีชยั กล้าณรงค์เชาว์
นายศิลปะชัย ราตรี สุข

เลขประจาตัวประชาชน
3500300182490
3500300181990
3500300182813
3500300181663
3580500200548
3500300184328
3500300182287
3500300182295
3500300181949
1500300002215
1500300013403
3500300181434
3500300182856
1500300177945

บ้ านเลขที่
23/1
125
124
13
120
90
128
30/1
16/1
115
188
2
87
65
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รายชื่อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ างฝายเฉลิมพระเกียรติ

บ้ านแม่ เอาะ หมู่ 10 ตาบลแม่ นาจร อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

ชื่อ – นามสกุล
นายมีชยั สันติชยั ชาญ
นายสะกริ บอ ปรี ชาเลิศวิไล
นายคาดวง ชานิสารพันการ
นายสันติภาพ ชานิสารพันการ
นายสมชาย วิทยารุ่ งโรจน์
นายระเบียบ อารี รัตนบุญชู
นายทวี ชานิสารพันการ
นายพะหล่าแอ๊ะ พรหมบรรพต
นายพะเส่ โพ คีรีรัตนะคารณ
นายพะแข่เง ปรี ชาเลิศวิไล
นายธรรมนูญ กฤติกายิ่งสกุล
นายพะแนะคา พัฒนาไพรงาม
นายมิตรชัย ชัยวิเศษกุล
นายประจาย ชานิสารพันการ
นายพิมาน แสงสี วารี ไพร
นายดิแขละโพ ชานิสารพันการ
นายชอเอละ ประสานอนุรักษ์
นายสมาน หาญณรงค์กล้า
นายบุญเลิศ เสาแก้วทอง
นายสะอาด ชมชอบไพรพนา
นายสาโรชน์ ชัยวิเศษกุล
นายหม่อทูเชอ ชุติวฒั น์วรกุล
นายปรี ดี คีรีรัตนะคารณ
นายชาตรี สันติสุนทรารักษ์

นายอะทู คีรีรัตนะคารณ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
3-5003-00333-30-3
3-5003-00334-49-4
3-5003-00333-07-2
3-5003-00333-15-3
3-5003-00335-48-2
3-5003-00336-94-2
3-5003-00333-11-1
3-5003-00336-07-1
3-5003-00337-20-5
3-5003-00334-50-8
1-5003-00336-25-0
3-5003-00334-20-6
3-5003-00335-46-6
3-5003-00333-19-6
1-5003-00014-69-8
3-5003-00333-44-3
3-5003-00146-45-1
3-5003-00334-24-9
3-5003-00335-57-1
3-5003-00337-060
3-5003-00335-45-8
3-5003-00335-78-4
3-5003-00334-42-9
3-5003-00334-65-6

บ้ านเลขที่
92
112
131
3
20
142
196
158
167
168
133
108
114
74
72
188
201
211
181
189
7
9
36
34

3-5003-00333-29-3
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ างฝายเฉลิมพระเกียรติ
บ้ านแม่ เอาะ หมู่ 10 ตาบลแม่ นาจร อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
26 นายสะเนละ ชัยวิเศษกุล
3-5003-00336-91-8
27 นายสุ วรรณ นิรมลมณฑล
3-5003-00337-21-3
28 นายปรี ดา ชานิสารพันการ
3-5003-00333-16-1
29 นายซอยบือ ชัยวิเศษกุล
3-5003-00335-41-5
30 นายสุ ข ชนกานต์วงค์
2-5003-0018-95-1
31 นางลาชู วะราห์
3-5003-00333-79-0
32 นายไชยศิริ ชานิสารพันการ
1-5003-00027-25-1
33 นายทองดี ใจจิระสกุล
2-5003-00021-19-6
34 นายกมล วิเศษเลิศปัญญา
3-5003-00333-51-4
35 นายหม่อแซวดี กิจจานนุศิริ
3-5012-00677-17-0
36 นายกระจ่าง กฤติกายิง่ สกุล
3-5003-00335-10-5
37 นายพะลิพอ ชุ่มอรัญสายวารี
3-5003-00335-83-1
38 นายเต๋ ย นิรมลมณฑล
3-5003-00186-19-3
39 นางวันดี ธาดาพงค์พนั ธุ์
1-5003-00062-67-6
40 นายกริ โพ นิรมลมณฑล
3-5003-00337-17-5
41 นายพะส่ าเจ๊ะ ชัยวิเศษกุล
3-5003-00335-20-2
42 นายวิฑูร คุม้ กันนาน
3-5003-00336-98-5
43 นายพะมูดา ชุ่มอรัญสายวารี
3-5003-00334-31-1
44 นายชูพร ชาญเดชศิริ
3-5801-00240-84-4
45 นายหม่อดิลา ยิง่ มัน่
3-5003-00335-75-0
46 นายคาดี ชุ่มอรัญสายวารี
3-5003-00334-336
47 นายพะแชพอ อัมพาประเสริ ฐ
3-5003-00333-87-1
48 นายพะนะทู ชุ่มอรัญสายวารี
3-5003-00334-20-2
49 นายนิยม ชลปิ ติเกษม
2-5805-00001-77-6

บ้ านเลขที่
44
47
58
57
63
65
69
75
97
115
61
127
146
138
180
185
190
198
199
195
195
193
184
175
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ างฝายเฉลิมพระเกียรติ
บ้ านสบแม่ รวม หมู่ 1 ตาบลแม่ นาจร อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

นายหม่อโดยคา คีรีรัตนะคารณ
นายต่าดิเดอะ จามรเลิศสกุล
นายเซกวา ไพรลักษณ์
นายสมศักดิ์ คารมศิลปชาญชัย
นายพะชิคา แสงสี วารี ไพร
นายทนนชัย ศิริวอ่ งวัฒนะ
นายปรี ชา วิเศษเลิศปั ญหา
นายเอกสิ ทธิ์ ปรี ชาเลิศวิไล
นายคาแสน ชัยวิเศษกุล
นายอเนก อานวยประสมชัย
นายพะหมึ่อลอย อัมพาประเสริ ฐ
นายอารี ย สันติสุนทรารักษ์
นายพัฒนา ทักษกรชัย
นายทองพูน ชุ่มอรัญสายวารี
นายปรี ดี คีรีรัตนคารณ
นายคมชาญ หาญณรงค์กล้า
นายวัลลภ ปลูกเงิน
นายเกษม ชานิสารพันการ

3-5003-00334-40-1
3-5003-00337-40-0
3-5003-00333-62-5
3-5003-00190-51-4
3-5003-00335-91-1
3-5003-00335-72-5
3-5003-00333-83-8
3-5003-00334-55-9
3-5003-00335-21-1
3-5003-00332-34-3
3-5003-00297-39-4
3-5003-00334-62-1
1-5003-00059-92-1
3500300334125
3500300334429
3500300334192
3500300189974
3500300333137

174
13
172
163
128/1
125
71
59
50
49
10
6
127/1
40 หมู่ 10
36 หมู่ 10
187 หมู่ 10
56 หมู่ 10
203 หมู่ 10
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รายชื่อ ผู้เข้ าร่ วมโครงการสร้ างฝายบ้ านห้ วยบง หมู่ 12 ตาบลแม่ ศึก อ.แม่ แจ่ ม จ.เชี ยงใหม่
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บ้ านเลขที่
1 นายสุ รินทร์ พรไชยสิ ริสมบัติ
3 500300114182
40/1
2 นายบุญทอง ศักดิ์ดารงศรี
3 500300145985
45
3 นายบรรจง สิ นเพิ่มทวีพงศ์
3 500300432950
35
3 500300337954
4 นายพาลาบือ กนกโอฬารกิจ
94
3 500300149280
5 นายพงษ์สิทธิ์ ไชยสุ ขเลิศอาไพ
117
3 500300432941
6 นายวิศิษฏ์
สิ นเพิ่มทวีพงศ์
101
3 500300004695
7 นายวรชาติ ชัยศรี มณฑล
149
3 500300365993
8 นายคมสัน
ชยากรฐิตินนั ท์
44
3 500300145802
9 นางเอสตา
เชื่อคุณพระ
40
3 500300143516
10 นายณรงค์
ชัยศรี มณฑล
18/2
3 500300116806
11 นางยุรี
เจนกวีทรัพย์
8
3 500300143320
12 นายอิ่นคา
ชัยศรี มณฑล
18
3 500300143338
13 นางอรณี
อักษรเจริ ญกุล
116
3 50030018391
14 น.ส.ปรี ยาพร ชัยศรี มณฑล
138
3 500300432992
15 นายเจริ ญ
สิ นเพิ่มทวีพงศ์
3
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รายชื่อ ผู้เข้ าร่ วมโครงการสร้ างฝายบ้ านบ้ านแม่ หยอดม.4 สะมอจาล่าง-ม.8ผาละปิ - ม.9ขุนแม่ ราจีตาบลแม่ ศึก อ.แม่ แจ่ ม จ.เชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บ้ านเลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสุรชัย รักสายสัมพันธ์
นายส่าคาทู พิทกั ษ์วดั จันทร์
นายบุญสม ชลธีบรรพต
นายสุรศักดิ์ ชูกลิ่นนิรันดร์
นายจันทร์สม จิรภรณ์เทวี
นายส่วยดี กล้ากระทา
นายณรงค์ ประมูลเงินทอง
นายโพเจ๊ะ แดนพนาวัฒน์
นายชิ พรมบรรพตกุล
นายไพโรจน์ ไชย์ณวงค์
นายบุญแก้ว พลากรชัยชนะ
นายอุดม จิราภรณ์กานดาน
นายทวี กันยึดใจ

หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 8
115 หมู่ 8
142 หมู่ 8
20 หมู่ 8
99 หมู่ 8
หมู่ 4
หมู่ 4
47 หมู่ 9
73 หมู่ 9
48 หมู่ 9
201 หมู่ 9
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กาหนดการ พลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์ ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ ทพั ภาคที่ 3
(พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐
เปิ ดโครงการระยะที๔่ “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้นนา้ แม่แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
***********************************
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทยคณะทางานร่ วมองค์การบริ หารส่วน ตาบลแม่นาจร
การปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนอง แนวพระราชดาริ (คพร.) อาเภอแม่แจ่ม
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก ข้าราชการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ 10 แม่เอาะ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก
ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
นายอาเภอแม่ แจ่ ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ) กล่ าวต้อนรับ(รายงาน)
และ ถวายราชสดุดี
เวลา ๑๐.๐๙ น. ประธานพิธีฯ ขึ้นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
เปิ ดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุม่ สักการะ
อ่ านประกาศราชสุ ดี
เพลงสรรเสริ ญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
เวลา ๑๐ ๑๕ น. ประธานองค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย (นายภูสวัสดิ์ สุ ขเลีย้ ง) กล่ าวรายงาน
เบิกคณะบุคคล เพือ่ เข้ ารับ “ ใบประกาศเกียรติคุณเพือ่ เชิดชู เกียรติ ”
ประธานพิธีฯ พูดทักทายประชาชนที่มาร่ วมงาน
เวลา ๑๐ ๔๐ น. เยีย่ มชม ซุม้ เฉลิมพระเกียรติขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๑ .๐๐ น. ประธานพิธีฯ เปิ ดโครงการ “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
ราษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๒ ตาบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย
ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑ ต.แม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้าน
ห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ต.แม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้าแม่ยอด หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ศึก จาวน ๖ ฝาย
ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร
จานวน ๔ ม้วน
๑๑ .๓๐ น.
ร่ วมรับประทานอาหารกับหัวหน้ าส่ วนราชการ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประธานพิธี เดินทาง กลับ นายอาเภอแม่แจ่ม ข้าราชการและประชาชนส่งประธานพิธี
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ที่ อท๓/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

ขอเข้าร่ วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๐) “ สร้างฝาย-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระ
ราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา
๑๐.๐๐น. โดยพลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์ ปรีชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชั ย
ชั ยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมี
พระวิริยะอุตสาหะปฏิบตั ิบาเพ็ญพระราชกรณี ยกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการ
พระราชทานพระราชดาริ ในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ า การอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ า
ไม้ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่ งเสริ มอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ กว่า ๔,๐๐๐
โครงการ ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
การนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่ งประเทศไทยและคณะ ขอเข้าร่ วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้างฝาย
ถาวร ๑๑๐ ฝาย ถวายเป็ นพระราชกุศล และปลูกป่ า เฉลิมพระเกียรติ” วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา
๑๐.๐๐น. ณ.ห้องแถลงข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่ วมแถลงข่าว ๑.อาจารย์ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง ๒. นายบวร สุ ริะชัยพันธ์
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร ๓.นายอุทยั พายัพธนกร
จึงกราบเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง)
ประธานองค์การป่ ารักน้ าแห่ งประเทศไทย
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ที่ อท ๔/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์)
ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. และกล่ าวต้ อนรับแม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธาน
พิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม อาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก ข้าราชการ และ รา
ษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยม
สุวรรณ)ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราช
สดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๖/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค 5

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค 5ร่ วมงาน “ สร้ าง
ฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก ข้าราชการ และ
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๗/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

นายจานุวตั ร เลิศศิลป์ เจริ ญ (ผูอ้ านวยการ สานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน นายจานุวตั ร เลิศศิลป์ เจริ ญ (ผูอ้ านวยการ
สานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่)ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ
หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย
ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก ข้าราชการ และ
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๘/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่1(เชียงใหม่)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านผูอ้ านวยการสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่1(
เชียงใหม่)ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมูบ่ า้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธี
ราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก ข้าราชการ และ
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๙/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน
กอ.รมน.จังหวัด ช.ม ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่
นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา)
ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก กอ.รมน.จังหวัด ช.ม ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๐/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม
ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก กอ.รมน.จังหวัด
ช.ม ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๑/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผกก.สภ.แม่แจ่ม

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ผกก.สภ.แม่แจ่ม ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูก
ป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก กอ.รมน.จังหวัด
ช.ม ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย

หน้า 44 จาก 100

องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 933361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๑๒/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร (นายบวร สุริะชัยพันธ์ )

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
อ้างถึงหนังสื อที่ ที่ อท ๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สื บเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร ได้จดั ทาโครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” เพื่อบรรเทา
การขาดแคลนน้ าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นา
จาร บ้านห้วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด ๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง
ตะแกรงไวร์เมช ๒๐ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM ความได้ทราบแล้วนั้น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยงิ่ ใหญ่และสมพระเกียรติ ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ
ท่านนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร (นายบวร สุริะชัยพันธ์ ) ให้การต้อนรับ แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา)
ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ“ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นอนที่อาเภอแม่แจ่ม ห้องพัก 5ห้อง คณะ ๘ท่าน)
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) กอ.รมน.จังหวัด ช.ม นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก ข้าราชการ และ
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา)ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่แจ่ ม ถวายเป็ นพระราช
กุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั
ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๔/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก (นายสันติชาติ ยิง่ สิ นสุวฒั น์)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก (นายสันติ
ชาติ ยิง่ สิ นสุวฒั น์) ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่
นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา)
ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๕/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

องค์การคณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบทสนองแนวพระราชดาริ (น.ส.ลักษณ์สุดา สุ วรรณมาลิก)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ประธานองค์การคณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนา
หมู่บา้ นชนบทสนองแนวพระราชดาริ (น.ส.ลักษณ์สุดา สุ วรรณมาลิก) ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ น
พระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.
โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๖/๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ประธานมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา (นาย รชตะ รังสฤษฏ์ )

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ประธานมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา
(นาย รชตะ รังสฤษฏ์ )ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.
แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา)
ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 49 จาก 100

องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
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Tel / Fax: 0 – 933361995
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๑/๒๕๖๒
๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่ อง

ประธานเปิ ดงาน โครงการระยะที่๔ “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

กราบเรี ยน

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา แม่ทพั ภาคที่ 3

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
๒.รายละเอียดของโครงการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมู่ที่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
เพื่อให้ ยิง่ ใหญ่และสมพระเกียรติ ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านแม่ทพั ภาคที่ 3
(พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานเปิ ดงาน โครงการระยะที่ ๔ “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. หรื อ ตามแต่ท่าน
แม่ทพั ภาที่ ๓ สะดวก
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 50 จาก 100

องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๑๙/๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

คุณพิชยั จิราธิวฒั น์ ( กรรมการบริ หาร บริ ษทั กลุ่มเซ็นทรัล จากัด)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ คุณพิชยั จิราธิวฒั น์ ( กรรมการบริ หาร บริ ษทั กลุม่
เซ็นทรัล จากัด)ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธาน
พิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 51 จาก 100

องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
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ที่ อท ๒๐/๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

คุณสุทธิสาร จิราธิ วฒั น์ (ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ คุณพิชยั จิราธิวฒั น์ ( กรรมการบริ หาร บริ ษทั กลุม่
เซ็นทรัล จากัด) ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นา
จร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา)
ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 52 จาก 100
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ที่ อท ๒๑/๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

คุณสุวรรณา เหล่าผลเจริ ญ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ คุณสุวรรณา เหล่าผลเจริ ญ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด)ร่ วมงาน “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ น
แม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท
ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 53 จาก 100
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

อท ๒๒/๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่เอาะ (ดร.พานุวฒั น์ มณี ยารัฒน์)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่เอาะ (ดร.พานุวฒั น์ มณี
ยารัฒน์) เป็ นเจ้าภาพสถานที่ โครงการ “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่
๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะ
คา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 54 จาก 100
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ที่ อท ๒๓/๒๕๖๒
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

พิธีกรวันเปิ ดงาน. โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่เอาะ (ดร.พานุวฒั น์ มณี ยารัฒน์)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่เอาะ คุณครู
๒ ท่าน ทาหน้าที่ พิธีกรวันเปิ ดงาน. ๑.นายณัฐพล มุมวงค์. ๒.น.ส อุทยั วรรณ คามา โครงการ “ สร้ างฝายชะลอนา้ -ปลูกป่ าต้นนา้
แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
หน้า 55 จาก 100
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ที่ อท ๒๔/๒๕๖๒
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

ป้ ายเปิ ดงาน. โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร (นายบวร สุริยะชัยพันธ์ )

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน้ า-ปลูกป่ าต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดาริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าของ
ราษฏร โดยมีราษฏร ๑.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑
ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้านห้วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้า
แม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศึก จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช
กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้วน สาหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม)
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
(นายบวร สุริยะชัยพันธ์ ) ช่วยทาป้ าย ๑ป้ ายหน้าเวทีใหญ่ ๒.ป้ ายหน้าอาเภอ ๓.ป้ ายต้อนรับประธานพิธี โครงการ “ สร้ างฝายชะลอ
นา้ -ปลูกป่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย แม่ ทพั ภาคที่ 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา) ประธานพิธีราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๒๕/๒๕๖๒
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

โครงการ“ สร้ างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่ าต้ นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์)

สิ่งที่แนบมาด้ วย ราษฎรและภาคเอกชนที่ได้ รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
อ้ างถึงหนังสือ ที่ อท ๕๔/๒๕๖๑ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศ
ไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ นนำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการ
ขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร ราษฏรเข้ าร่วมโครงการ ๒ ตาบล ๑.บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ตาบลแม่นาจาร
จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้ านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย ปูนอัดแรง
๗๐๐ ถุง ๓.บ้ านห้ วยบงหมู่ที่ ๑๒ ตาบลแม่ศกึ จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้ าแม่ยอด หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบล
แม่ศกึ จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช
กว้ าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้ วน (เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้ วน สาหรับสร้ างฝาย บ้ านแม่
เอาะ-บ้ านสบแม่รวม) รวม ๑๑๐ ฝายความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติในความเสียสละสาหรับราษฎรและภาคเอกชนที่ให้ การสนับสนุนโครงการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ จานวน ๑๔๓ ใบ

จึงจัดทาใบ

จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๒๖/๒๕๖๒
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่ อง

โครงการ“ สร้ างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่ าต้ นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

พลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์ ปรี ชา ผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3

สิ่งที่แนบมาด้ วย ราษฎรและภาคเอกชนที่ได้ รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
อ้ างถึงหนังสือ ที่ อท ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่ง
ประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ นนำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อ
บรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร ราษฏรเข้ าร่วมโครงการ ๒ ตาบล ๑.บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ตาบล
แม่นาจาร จานวน ๖๑ ฝาย ปูนอัดแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บ้ านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑ ตาบลแม่นาจาร จานวน ๒๘ ฝาย
ปูนอัดแรง ๗๐๐ ถุง ๓.บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลแม่ศกึ จาวน ๑๕ ฝาย ปูนอัดแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บ้ าแม่ยอด หมู่ที่
๑๒ ตาบลแม่ศกึ จาวน ๖ ฝาย ปูนอัดแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรง
ไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้ วน (เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน ๒๐ ม้ วน สาหรับสร้ างฝาย
บ้ านแม่เอาะ-บ้ านสบแม่รวม) รวม ๑๑๐ ฝายความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติในความเสียสละสาหรับราษฎรและภาคเอกชนที่ให้ การสนับสนุนโครงการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ จานวน ๑๔๓ ใบ

จึงจัดทาใบ

จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
๑๙ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒
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เรื่ อง

รายชื่อหัวหน้ าส่วนราชการ โครงการ“ สร้ างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่ าต้ นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”

เรี ยน

นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

แม่ทพั ภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา
พล.ต.ต.ศักดิ์ชยั อายุโย ผู้บงั คับการ ประจา ตารวจภูธร ภาค 5
นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )
พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุม่ งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่1 (เชียงใหม่)
อ.ภูสวัสดิ์ สุขเลี ้ยง องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
องค์การคณะทางานร่วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ ้ านชนบทสนองแนวพระราชดาริ (น.ส.ลักษณ์สดุ า สุวรรณมาลิก)
ผู้อานวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ( นายเจนศักดิ์ ลิมปิ ติ )
ผกก.สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่แจ่ม
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
นายสหัษพญน์ ร่มโพธิ์เย็น ตาแหน่ง ผู้อานวยการเขตไทวัสดุภาคเหนือ
นายอัครรัตน์ ดวงแก้ ว ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์กร
นายธวัลรัตน์ ยอดศรีวรรณ ตาแหน่ง ผู้จดั การไทวัสดุสาขาเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายกชกร โง้ วศิริ )
ผู้อานวยการสานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่)
ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที1่ 0
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ
หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก)
มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อการพัฒนา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลี ้ยง)
ประธานองค์การป่ ารักน ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๓/๒๕๖๑
๖ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่ อง

ขอขอบคุณ บริ จาคปูนอัดแรง ๓,๓๑๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๑๕ ม้วน หนา 6 มิล

เรี ยน

นายอัครรัตน์ ดวงแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริ ษทั ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

ตามที่ นายอัครรัตน์ ดวงแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กร บริ ษทั ซี อาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัดให้บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจที่จะร่ วมสนับสนุ นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าด้วยการสนับสนุนการสร้างฝายชะลอ
น้ ากับทางองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย โดยทางบริ ษทั มีแผนในการเชิ ญชวนลูกค้าร่ วมบริ จาคปูนซี เมนต์เพื่อ
ใช้ ในการสร้างฝาย ระหว่างวันที่ ๑๐ พ.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๖๑ นั้น ร่ วมบริ จาคปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM โดยจะมีพิธีมอบปูนในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ที่วา่ การองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้นื เข้าร่ วมโครงการที่ดงั นี้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้วยบง แม่ศึก ๑๕
ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน
ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สู ง ๓ เมตร
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย กราบขอขอบพระคุณที่สนับสนุน “โครงการสร้ างฝาย-ปลูกป่ าต้ นนา้
แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล” ระยะที่ ๔ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและดาเนิ นการก่อสร้างฝายกึ่งถาวรภายในเดือน
ธันวาคม และ จะมีพิธีมอบฝายประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ณ
โอกาสนี้
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุ ขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๔/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์) ให้ เกียรติเป็ นประธานการประชุมพิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธีรับมอบปูน
ซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๕/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม เข้ าร่วมประชุมการบริหารจัดการน ้า-พิธีรับมอบ
ปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๖/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

ผกก.สภ.แม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผกก.สภ.แม่แจ่ม ประชุมการบริหารจัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซี
อาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ -มอบใบเกียติบัตรแด่
ทำงบริษัท ซีอำร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด ที่ให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมของ สภอ.แม่ แจ่ ม )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๗/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

ผอ.สบวาก

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม ประชุมการบริ หารจัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิ
เมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๘/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร (นายบวร สุริยะชัยพันธ์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร เป็ นเจ้ าภาพ การประชุมการบริหาร
จัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธี
รั บมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๕๙/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ (นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ (นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์)เข้ าร่วม
ประชุมการบริหารจัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น
(๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๖๐/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุม่ งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญท่าน พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุม่ งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม เข้ า
ร่วมประชุมการบริหารจัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย

หน้า 67 จาก 100

องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 933361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๖๑/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

นาย รชตะ รังสฤษฏ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญ นาย รชตะ รังสฤษฏ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกาพัฒนา เข้ าร่วมประชุมการ
บริหารจัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐
พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๖๒/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

เรี ยน

นายอัครรัตน์ ดวงแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ได้ จดั ทา
โครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ นนำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้า
ของราษฏร โดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่
นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย
ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญ นายอัครรัตน์ ดวงแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริ ษทั ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด พิธี
รับมอบปูนซิเมนต์ และ พบปะผู้นาหมู่บ้าน เสนอโครงการเกษตร ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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ที่ อท ๖๓/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

เรี ยน

คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิ์รัตน์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ได้ จดั ทา
โครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ นนำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้า
ของราษฏร โดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่
นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย
ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญ คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิ์รัตน์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดบริ ษทั ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด พิธี
รับมอบปูนซิเมนต์ และ พบปะผู้นาหมู่บ้าน เสนอโครงการเกษตร ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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ที่ อท ๖๔/๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม การบริหารจัดการน ้า

เรี ยน

ร.ท.ถนอม แสงแก้ว หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ มทบ.33 อ.แม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ “ สร้ ำงฝำยชะลอนำ้ -ปลูกป่ ำต้ น
นำ้ แม่ แจ่ ม ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร บ้ านสบแม่รวม หมู่ที่
๑ จานวน ๒๘ ฝาย บ้ านแม่เอาะ หมูท่ ี่ ๑๐ จานวน ๖๑ ฝายตาบลแม่นาจาร บ้ านห้ วยบงหมูท่ ี่๑๒ จาวน ๑๕ฝาย
ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังหมด
้
๑๐๔ ฝาย ปูนอัดแรง ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๒๐
ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM มีพื ้นเข้ าร่วมโครงการที่ดงั นี ้
๑. แม่เอาะ ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๒.สบแม่รวม ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง ต.แม่นาจร ๓.ห้ วยบง แม่
ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง เหล็กตะแกรงไวร์ เมช กว้ าง ๒ เมตร จานวน
๔ ม้ วน ฝาย กว้ าง ๕ – ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร
จึงขอเรี ยนเชิญ ร.ท.ถนอม แสงแก้ ว หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ มทบ.33 อ.แม่แจ่ม เข้ าร่วมประชุมการ
บริหารจัดการน ้า-พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ จาก บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด ณ ที่วา่ การองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐
พิธีรับมอบปูนซิเมนต์ )
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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ระเบียบวาระการประชุม
โครงการ “ สร้ างฝายชะลอนา้ - ปลูกป่ า ต้ นนา้ แม่ แจ่ ม ถวายเป็ นพระราชกุศล”
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุม อบต.แม่ นาจร
------------------------------เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ นายอาเภอแม่ แจ่ ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )
1.1 เวลา11.30 พิธีรับมอบปูนซิเมนตร์จาก บ ไทวัสดุ จากัด
1.2

โครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ า - ปลูกป่ า ต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล”

วาระที่ 2

เรื่องหมู่บ้านทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
๑. บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร ๖๑ ฝาย ปูน ๒,๐๐๐.ถุง
๒. บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑ ต.แม่นาจร ๒๘ ฝาย ๗๐๐.ถุง
๓. บ้านห้วยบงหมู่ที่๑๒ ต.แม่ศึก ๑๕ ฝาย ๓๐๐.ถุง
๔. ร.ร.แม่สะต๊อบ ต.แม่ศกึ ..... ฝาย ๒๐๐.ถุง
๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร
จานวน ๔ ม้วน ฝาย กว้าง ๕ – ๑๐ เมตร สู ง ๓ เมตร
วาระที่ 3 ผู้รับผิดชอบฝาย –กาหนดวันสร้ างฝาย
๑. บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร นาย..................
๒. บ้านสบแม่รวม หมู่ที่๑ ต.แม่นาจร นาย..................
๓. บ้านห้วยบงหมู่ที่๑๒ ต.แม่ศึก นาย..................
๔. ร.ร.แม่สะต๊อบ ต.แม่ศึก นาย..................
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วาระที่ 4

เรื่องสถานทีจ่ ัดงานเทิดพระเกียรติ ฯ.
4.1 สถานที่จดั งานเทิดพระเกียรติ ร.9- ร.10
4.1.1 บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4.2 รู ปแบบงาน
4.2.1 น้อมราลึกพระมหากรุ ณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
4.2.2 ถวายราชสดุดี ร.9- ร.10
4.2.3นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
4.3 การเตรี ยมงาน
4.3.1 ผูร้ ับผิดชอบเวที
4.3.2 ผูร้ ับผิดชอบ ด้านพิธีการ -พิธีกร
4.3.3 การรักษาความปลอดภัย – รถนาขบวน-รถพยาบาล
4.3.4 การดูแลมวลชน
4.3.5 อาหารกลางวัน
วาระที่ 5 เรื่องทีเ่ สนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
5.1 ................................................................
5.2 ..................................................................
วาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
6.1 ................................................................
6.2 .................................................................
เลิกประชุมเวลา.................... น.
(..............................)
(..............................)
ผู้บันทึกการประชุ ม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ที่ ตช ๐๐๒๐.๔ (๑๕ ) / พิเศษ

สถานีตารวจภูธรแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๗๐

๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง ขอสนับสนุนปูนซี เมนต์และเหล็กตะแกรงไวร์เมช
เรี ยน คุณภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง
ด้วยสถานีตารวจภูธรแม่แจ่ม ร่ วมกับหัวหน้าส่ วนราชการในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกันจัดองค์ผา้ ป่ าหาทุนทรัพย์เพื่อสร้าง
สะพานแขวน(โตงเตง)ไว้สาหรับให้ประชาชนเดินทางสัญจรและสร้างเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้กบั ประชาชนชาวแม่แจ่มและขณะนี้อยู่
ในช่วงก่อสร้างขั้นตอนที่สี่(เทพื้นซี เมนต์รอบบริ เวณคอสะพานทั้งสองฝั่ง) จึงมีความจาเป็ นต้องใช้ปูนซี เมนต์และเหล็กตะแกรงไวร์เมช
ซึ่ งขณะนี้ยงั ขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว
สถานีตารวจภูธรแม่แจ่ม จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ดังนี้
๑.ปูนซี เมนต์ จานวน ๒๐๐ ถุง
๒. เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง ๒ เมตร จานวน ๔ ม้วน
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่ วมมือจากท่านและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พันตารวจโท
( อดุลย์ คามูล )
สารวัตรป้ องกันปราบปราม
สถานีตารวจภูธรแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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