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โครงการ
“สานต่ อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอนา้ สู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระ
ราชกุศล “โครงการสร้ างฝายชะนา้ กึง่ ถาวร ณ.อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่ ( เป็ นโครงการ
ต่ อยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่ อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอนา้ สู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ น
พระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้ าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๒๘ หมู่บ้าน และ ๑
สภอ.แม่ แจ่ ม ๑.ฝายชะลอนา้ ๓๑๖ ฝาย อ่างพักนา้ ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง
องค์การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
ร่ วมกับ
กองทัพภาคที่ ๓ – กอ.รมน.จังหวัด ช.ม -คพร.–อาเภอแม่ แจ่ ม–องค์การบริหาร ส่ วนตาบลแม่
ศึกองค์การบริหารส่ วนตาบลแม่ นาจร องค์การบริหารส่ วนตาบลกองแขก –ข้ าราชการและ
พสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า

ณ.หมู่บ้านแม่ สะต๊ อบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ ศึก อ.แม่ แจ่ ม จ. เชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.
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ที่ อท ๔๖/๒๕๖๑
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่ อง

ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าถวายรายงาน

กราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอเดชะฝ่ าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านาย ภูสวัสดิ์ สุ ข
เลี้ยง ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าถวายรายงาน
โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” เพื่อถวาย
เป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “ฝายต้นน้ าลาธาร” ตามแนวพระราชดาริ
สื บเนื่องต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแม่นาจร นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกองแขก และราษฎรตาบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ มีความประสงค์จะให้ทางองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศ สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อบรรเทาภัย
แล้ง และป้ องกันไฟป่ า ทางองค์ฯ ได้ร่วมกับท่านนายอาเภอแม่แจ่ม และองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้ง3
จัดประชุมเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารจัดการน้ าแบบบูรณาการร่ วมกัน องค์ฯจัดทาโครงการสร้าง
ฝายถาวร“สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนว
พระราชดาริ ราษฎรขอเข้าร่ วมโครงการหลายหมู่บา้ น เนื่องจากราษฎร จะต้องเป็ นผูส้ ร้างฝายไม่มีค่าแรง
โดยปูนซีเมนต์องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทยจะเป็ นผูจ้ ดั หามาให้ การจัดส่ งปูนซีเมนต์ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลจะเป็ นผูข้ นส่ งถึงสถานที่เป้ าหมาย ราษฎรมีหน้าที่จะต้องเตรี ยมพื้นที่ทาฝาย เช่น หิน
ทราย จากแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยมอบหมายให้ครอบครัวๆ ๑-๒ ฝาย ตามความสมัครใจ และ คัดเลือก
หมู่บา้ นที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่ วมโครงการ มีราษฎรเข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๒๘ หมู่บา้ น
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และ สภอ.แม่แจ่ม ๑. ต.แม่นาจร ๒๓๘ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒. ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ต.
กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย รวมทั้งหมด ๓๖๐ ฝาย ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ถือได้วา่
งานที่วางเอาไว้ประสบความสาเร็จตามเป้ า และมีราษฎรหลายพื้นที่มีความประสงค์ สร้างฝายชะลอน้ า
ในลาดับปี ต่อไป
กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสาเร็จได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ๑.บริ ษทั ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้า บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๓๐ ม้วน ขนาด
๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท (ส่ งมอบปูน วันที่ ๔ ธันวาคม ๖๐) ๒. บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่า
(ไทย) เทรดดิ้ง จากัด บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๑,๒๐๐ ถุง รวมมูลค่า ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รับมอบเงิน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) ๓.บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้า บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๑,๒๐๐
ถุงรวมมูลค่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ งมอบปูน วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)
การสร้างจิตสานึกให้กบั ราษฎรพื้นที่ตน้ น้ าแม่แจ่มการที่จะแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนคนกับป่ าอยู่
ด้วยกันได้รัฐบาลจาเป็ นจะต้องสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่นโครงการปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเส้นทาง
บ้านแม่ซาหมู่ที่ ๒ – บ้านห้วยผา หมู่ที่๘ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชื่อมกับบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ ๑ ต.แจ่ม
หลวง อ.กัลยาณิ วฒั นา จ.เชียงใหม่ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเทียว การขนส่ งสิ นค้าการเกษตร การเข้าถึง
พยาบาล การส่ งเสริ มปลูกกาแฟ ปลูกชาอู่หลง ปลูกต้นโกโก้ ปลูกแมคคาเดเมีย ทดแทนการปลูก
ข้าวโพด ถ้าสามารถรี บดาเนินการ ปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน จะลดลงมีป่าเพิ่มขึ้น
ในการนี้ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ได้มอบหมาย พลโท
สมพงษ์ แจ้งจารัส แม่ทพั น้อยที่ 3 เป็ นผูแ้ ทน ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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คานา
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นอาเภอที่ตงอยู
ั ้ ่บนยอดดอยอินทนนท์ พื ้นที่ส่วนใหญ่
อยู่บนพื ้นที่สงู มีพื ้นที่ ๒,๒๐๐,๗๑๙ ไร่ จากข้ อมูลของสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเป็ นพื ้นที่
ทางการเกษตรร้ อยละ ๑๐.๗๙ หรื อ ประมาณ ๒๒๖,๖๘๕ ไร่ และยังพบด้ วยว่าพื ้นที่ทางการเกษตรใน
อาเภอแม่แจ่มส่วนใหญ่จะมีการปลูกข้ าวโพดที่ให้ ผลผลิตปี ละประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตัน ซึง่ เป็ นผลมา
จากความต้ องการข้ าวโพดไปเป็ นส่วนประกอบในการผลิตพลังงานทดแทนและเลี ้ยงสัตว์ โดยอัตรา
ความต้ องการเหล่านี ้มีผลสัมพันธ์กบั ผลผลิตข้ าวโพดในอาเภอแม่แจ่ม
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอแม่แจ่มแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 7 ตาบล 104 หมู่บา้ น ได้แก่
ลาดับที่

อักษรไทย

อักษรโรมัน

1.

ช่างเคิ่ง

2.

จานวนหมูบ่ ้ าน

ประชากรทั ้งหมด
[5]

ประชากรแยกตามส่วนท้ องถิ่น
[5]

(พ.ศ. 2559)

(พ.ศ. 2559)

Chang Khoeng 19

10,789

2,691
8,098

(ทต. แม่แจ่ม)
(อบต. ช่างเคิง่ )

ท่าผา

Tha Pha

10

4,924

4,924

(ทต. ท่าผา)

3.

บ้ านทับ

Ban Thap

13

6,389

6,389

(อบต. บ้ านทับ)

4.

แม่ศึก

Mae Suek

17

12,598

12,598

(อบต. แม่ศกึ )

5.

แม่นาจร

Mae Na Chon

19

10,954

10,954

(อบต. แม่นาจร)

6.

ปางหินฝน

Pang Hin Fon

14

7,192

7,192

(อบต. ปางหินฝน)

7.

กองแขก

Khong Khaek

12

6,669

6,669

(อบต. กองแขก)

104

59,515

7,615 (เทศบาล)

รวม

51,900 (อบต.)
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การพัฒนาที่ยงั่ ยืนอาเภอแม่แจ่มว่าด้ วยการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(SDGs) ความร่วมมือที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)
โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันดังนี ้
๑.วัตถุประสงค์ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครื อข่ายฯ ตกลงกันในด้ านบุคลากร สถานที่ ข้ อมูลและปั จจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องซึง่ สนับสนุนการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)
ที่จะสนับสนุนหยุดการบุกรุกพื ้นที่ป่าให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทังการส่
้
งเสริมการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่สร้ างป่ า สร้ างรายได้ สร้ างพื ้นที่สีเขียว และดาเนินการ
อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อไป ด้ วยบทบาทร่วมของ
องค์กรภาคีที่จะเข้ ามาสนับสนุนภายใต้ แผนงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การจัดการเชิงพื ้นที่ร่วมกัน ดังนี ้
๑.๑ สนับสนุนทางวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนแม่แจ่ม
โมเดลพลัสอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ สนับสนุนให้ หยุดการบุกรุกพื ้นที่ป่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑.๓ สนับสนุนความเข้ มแข็งขององค์กรชุมชนและเครื อข่ายในการกาหนดทิศทาง แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างยัง่ ยืน
๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื ้นที่อาเภอแม่แจ่ม สู้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (SDGs)
๒ ขอบเขตการดาเนินงานตามเจตนารมณ์
๒.๑ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 104 หมู่บ้าน 7 ตาบล อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ ชิดกับชุมชน ใกล้ ชิดกับปั ญหาของชาวบ้ านในระดับฐาน
ราก จึงมีบทบาทสาคัญที่จะสนับสนุน เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบตั ิการให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิการที่เป็ นรูปธรรมได้

7

องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 81-7842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นองค์กรที่มี พรบ.การกระจายอานาจท้ องถิ่น ซึง่ ให้ อานาจท้ องถิ่น
ในการสนับสนุนส่งเสริม ดาเนินการงานพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ที่มีแผนงาน
(แผนพัฒนาตาบล 3 ปี แผนพัฒนาตาบล 5ปี ) งบประมาณ บุคลากร สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ยินดีที่จะ
เข้ าร่วมดาเนินการในการสนับสนุนให้ เกิดการจัดทาข้ อบัญญัติท้องถิ่นด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทัง้ 7 ตาบล สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานที่เหมาะสมกับ
สภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนในพื ้นที่ รวมทังเป็
้ นหน่วยประสานงานหลักในระดับท้ องถิ่นที่
จะเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ เข้ ามาดาเนินการในพื ้นที่ให้ เกิดการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในระดับจังหวัด อบจ.ยินดีสนับสนุน
อุปกรณ์การดาเนินการในการพัฒนาแหล่งน ้า การพัฒนาถนนตามแนวทางศาสตร์ พระราชา
๒.๓ หน่วยงานราชการ
- ฝ่ ายปกครอง ประกอบด้ วย หน่วยงานราชการในระดับพื ้นที่ (อาเภอแม่แจ่ม) เป็ นหน่วยงาน ที่ทา
หน้ าที่เป็ นแกนหลักในการดาเนินการประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ ามาร่วมสนับสนุนการ
ดาเนินงาน ตังแต่
้ ขออนุญาตดาเนินการ ตามมาตรา ๑๙ พรบ.ป่ าสงวนแห่งชาติ การยกระดับพัฒนา
กลไกการทางานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด การประสานหน่วยงานองค์กรภาคีเข้ ามาสนับสนุน
ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสอย่างเป็ นรูปธรรม และหน่วยงาน
ราชการในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ พื ้นที่ เชื่อมโยง
ประสานภาคีทกุ ภาคส่วนให้ เกิดแผนงาน กิจกรรม โครงการ ที่จะไปสนับสนุนให้ เกิดการปฏิบตั ิการ
อย่างยัง่ ยืน
- ส่วนราชการกรมป่ าไม้ ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพื ้นที่ป่าตามกฎหมาย ทังการอนุ
้
รักษ์
ป้องกัน และฟื น้ ฟูยินดีที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคี ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการป่ าให้ เกิดประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ทังนี
้ ้โดยจะพิจารณานากรอบกฎหมายป่ าสงวน
แห่งชาติ มาตรา๑๙ ที่จะพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตตามความเหมาะสม
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- กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการพื ้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง และพื ้นที่เตรี ยมการประกาศอุทยานแห่งชาติ
แม่โถ รวมทังในพื
้ ้นที่อทุ ยานแห่งชาติอื่นๆที่ดาเนินการในพื ้นที่ ยินดีที่จะเข้ าร่วมดาเนินการในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื ้นที่ค้ มุ ครองอย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้โดยจะพิจารณา
พัฒนาเป็ นพื ้นที่ดาเนินการนาร่อง ตามกรอบกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อไป
- ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยงข้ อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัด) กรม
ทรัพยากรน ้า กรมประมง ฯลฯ เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ระบบการผลิตการเกษตร ระบบการจัดการน ้า ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ อยู่ดี
กินดี และพัฒนาพื ้นที่เกษตรให้ สามารถเดินตามแนวทางศาสตร์ พระราชา สร้ างป่ า สร้ างรายได้ อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืนได้
๒.๔ หน่วยงานองค์กรภาคีสนับสนุน
- ส่วนงานวิชาการ งานข้ อมูล ทังสถาบั
้
นการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เป็ นองค์กรทาง
การศึกษา ข้ อมูล ความรู้ที่สามารถหนุนเสริม สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจยั และเป็ นพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
ของนักศึกษา คณาจารย์ ยินดีที่จะลงไปสนับสนุนชุมชนเป็ นนักวิจยั ยกระดับงานวิจยั พื ้นที่ ให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิการการจัดการพื ้นที่อย่างยัง่ ยืนได้ และการสนับสนุนงานข้ อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาพื ้นที่ การกาหนดขอบเขตพื ้นที่ตามกรอบกฎหมายป่ าสงวนแห่งชาติ มาตรา
๑๙ ที่จะพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตตามความเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- สถาบันทางการเงิน อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานที่มีทนุ ทางการเงินพร้ อมที่จะดาเนินการในเรื่ องการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
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รากที่มนั่ คง การจัดการปั ญหาหนี ้สินของเกษตรกรซึง่ เป็ นปั ญหาสาคัญในพื ้นที่สมควรได้ รับการแก้ ไข
ทังนี
้ ้ยินดีที่จะนาเสนอเรื่ องการพักชาระหนี ้ การปลูกไผ่ชาระหนี ้ การพัฒนาความเข้ มแข็งกองทุน
หมู่บ้านที่จะมา สนับสนุนการพัฒนาพื ้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตตามความ
เหมาะสมต่อไป
- หน่วยงานสนับสนุนความเข้ มแข็งองค์กรชุมชนและกลไกเชิงสถาบัน อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภา
องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคประชาสังคม กรมส่งเสริมคุณภาพ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม เป็ นองค์กรที่ทาหน้ าที่ในการสนับสนุนความเข้ มแข็งองค์กรชุมชน ในการพัฒนา
กลุ่ม องค์กรเครื อข่ายให้ มีสถานะกลไกเชิงสถาบัน ทังนี
้ ้ยินดีที่จะสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างกลุ่ม องค์กร
เครื อข่าย ให้ มีสถานะที่เป็ นทางการ ให้ เกิดสภาองค์กรชุมชนทุกตาบล มีอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมหมู่บ้าน (ทสม.)ทุกหมู่บ้านที่จะดูแล ฟื น้ ฟูป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนส่งเสริมให้ เกษตรกรทุกหมู่บ้านเป็ นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและเชื่อมโยงพัฒนา
ข้ อเสนอนโยบายสาธารณะในระดับชาติมาสนับสนุนการปฏิบตั ิการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสอย่าง
มีพลังร่วมกับภาคีเครื อข่ายอื่นๆในพื ้นที่
- หน่วยงานสนับสนุนระบบการตลาด การแปรรูป อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ บริษัท
เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม เครื อเจริญโภคภัณฑ์ (CP) สภาหอการค้ า สภาอุตสาหกรรม จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ เป็ นองค์กรภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาระบบการตลาด การแปรรูป เชื่อมโยงการผลิตของเกษตรกรสู่กลไกทางการตลาดในเมือง ทังนี
้ ้
ยินดีจะสนับสนุน ส่งเสริ มการตลาดให้ กบั เกษตรกรทังระบบการขายตรง
้
และระบบการตลาดออนไลน์
และเชื่อมโยงการแปรรูปผลผลิตสู่การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยงานสนับสนุนการเชื่อมโยงนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อาทิ คณะอนุกรรมการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้ างฯ (ภายใต้ กลไก ป.ย.ป.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ
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คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็ น
หน่วยงานองค์กรที่ทาหน้ าที่เชื่อมโยงประเด็นปั ญหา สถานการณ์ กระบวนการทางานในพื ้นที่ ยกระดับ
พัฒนาให้ เป็ นข้ อเสนอทางนโยบาย ยินดีที่จะสนับสนุนให้ เป็ นพื ้นที่รูปธรรม โมเดลการขับเคลื่อนแม่
แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและยุทธศาสตร์ ชาติ
๓. การดาเนินการ บันทึกเจตนารมณ์นี ้ ในการดาเนินการขันตอนต่
้
อไป หน่วยงานองค์กรภาคีเครื อข่าย
จะร่วมกันกาหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่ องภายใต้ ขอบเขตนี ้
และต้ องดาเนินการภายใต้ กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของแต่ละฝ่ าย
๔. บันทึกเจตนารมณ์ฉบับนี ้ เป็ นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานองค์กรภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้ องในการสนับสนุนให้ การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) ที่
เป็ นจริง และนาไปสู่การปฏิบตั ิการในพื ้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอแม่แจ่มต่อไป
๕. บันทึกเจตนารมณ์นี ้มีระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามร่วมกัน หากฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดมี
ความประสงค์ที่จะยกเลิกความผูกพันตามบันทึกเจตนารมณ์นี ้ ให้ ฝ่ายที่มีความประสงค์ดงั กล่าวแจ้ ง
ยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ทกุ ฝ่ ายทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความตังใจในการด
้
าเนินการตามบันทึกความร่วมมือนี ้
หน่วยงานจึงได้ ลงนาม
ร่วมกัน ที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนให้ แม่แจ่มโมเดลขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ต่อไป ทังนี
้ ้เมื่อได้ อ่านและทาความเข้ าใจโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญและเก็บไว้
หน่วยงานละ ๑ ฉบับ
ลงนาม ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อบจ.เชียงใหม่
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คากล่าวถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยแม่ทพั น้อยภาคที่ 3 ( พลโท สมพงษ์ แจ้งจารัส )
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
***********************
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุ ณาทรงทราบ
ฝ่ าละอองธุลีบาท
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สมพงษ์ แจ้งจารัส / แม่ทพั น้อยที่ 3 / พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร
ชาวอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้/เพื่อถวายราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติ / เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / อันเป็ นวาระ
สาคัญยิง่ ของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในวันนี้
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของทุกปี /เป็ นวันสาคัญยิง่ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ที่จกั
ได้แสดงความจงรักภักดี / และเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ซึ่งเป็ นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทย / พระราชกรณี กิจนานัปการ / ที่ทรงพระราชวิริยะ อุตสาหบาเพ็ญ / อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อย / ล้านเป็ นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ / และพระราชทานความร่ มเย็นเป็ นสุ ข / แก่อาณาประชาราษฎร์
และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ / ด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ / ที่ทรงปฏิบตั ิ
อย่างมากมาย / ล้วนจารึ กอยูใ่ นหัวใจ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรตลอดไป
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ณ ศุภวาระวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ /
ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าชาว อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่/ขอ
พระราชทานพระราชวโรกาส/แสดงความจงรักภักดี/น้อมอัญเชิญคุณพระศรี รัตนตรัย/และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
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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คากล่าวรายงานของนายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ) /
กล่าวรายงานต่อ พลโท สมพงษ์ แจ้ งจารัส มทน.3 ผู้แทน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ประธานในพิธี
ราชสดุดี
ในโอกาส สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “สาน
ต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน” ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นโครงการ
ต่อยอดจากปี ๒๕๕๙ มีราษฏรเข้ าร่วมโครงการ ๔ ตาบล ตาบล ๒๘ หมู่บ้าน และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.
ต.แม่นาจร ๒๘๘ ฝาย อ่างพักน ้า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒. ต.แม่ศกึ ๙๒ ฝาย ๓. ต.กองแขก ๑๘ ฝาย
๔. ต.ช่างเคิ ้ง ๑๑ ฝาย รวมทังหมด
้
๓๖๐ ฝาย ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง น ้าป่ าพัดถล่ม
ทาให้ เสียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง
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กระผม/ นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์) / มีความยินดีและเป็ นเกียรติอย่างยิ่ง/ ที่

พลโท

สมพงษ์ แจ้ งจารัส มทน.3 ผู้แทน ท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ได้ กรุณามาเป็ น
ประธานในพิธีราชสดุดี / เนื่อง ในโอกาส สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
“สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสูค่ วามยัง่ ยืน” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้ าร่วม
โครงการ ๔ ตาบล ตาบล ๒๘ หมูบ่ ้ าน และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑. ต.แม่นาจร ๒๘๘ ฝาย อ่างพักน ้า ๖x๖ จานวน ๑
อ่าง ๒. ต.แม่ศกึ ๙๒ ฝาย ๓. ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ต.ช่างเคิ ้ง ๑๑ ฝาย รวมทังหมด
้
๓๖๐ ฝาย ๕. สภอ.แม่แจ่ม
สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง น ้าป่ าพัดถล่มทาให้ เสียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง
เชียงใหม่ เป็ นจังหวัดหนึง่ ของไทย ตังอยู
้ ่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ
๒๐,๑๐๗
ตารางกิโลเมตร ซึง่ ใหญ่เป็ นอันดับ ๒ ของประเทศ มีประชากร ๑,๗๓๕,๗๖๒ คน มากเป็ นอันดับ ๕ ของประเทศ ใน
จานวนนี ้เป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองและชานเมือง ๙๖๐,๙๐๖ คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับ
รัฐฉานของเมียนมา
อาเภอแม่แจ่ม / ประกอบด้ วยตาบลจานวน ๗ แห่ง ๑๐๔ หมูบ่ ้ าน / มีประชากรประมาณ ๕๖,๗๒๓ คน /
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ทานา / ปลูกข้ าว / เป็ นอาชีพหลัก / ในการนี ้น ้าจึงเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ /
ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพและดารงชีพ /
บัดนี ้ / ได้ เวลาอันสมควรแล้ ว / กระผม / ขอเรี ยนเชิญ พลโท สมพงษ์ แจ้ งจารัส มทน.3 ผู้แทน
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) / ประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เนื่อง ในโอกาส สมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา /เปิ ดโครงการปฐมฤกษ์
สร้ างฝายถาวร ๓๖๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง ถวายเป็ นพระราชกุศล ตามลาดับต่อไปครับ
นายอาเภอแม่แจ่ม
(นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ) /
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คากล่าวรายงานของ นายภูสวัสดิ์ สุขเลีย้ ง ประธานโครงการฯ
กล่าวรายงานต่อ พลโท สมพงษ์ แจ้ งจารัส มทน.3 ผู้แทน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิ
สารท) ประธานในพิธีราชสดุดี
ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ เปิ ดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง
พลโท สมพงษ์ แจ้ งจารัส มทน.3 ผู้แทน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธ
สารท) ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในโอกาส สมเด็จพรเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
กระผม นายภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง ประธานโครงการฯ ด้วยสานึกในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
เจริ ญพรชนมพรรษา ๖๖ พรรษาวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนับเป็ นมหามงคลสมัยพิเศษยิง่ สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทยคณะทางานร่ วมการ
ปฏิบตั ิงานพัฒนาหมู่บา้ นชนบท สนอง
แนวพระราชดาริ (คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
เชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกองแขก ข้าราชการ พสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า “สานต่อพระราชปณิ ธาน
สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ตาบล ๒๘
หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑. ต.แม่นาจร ๒๘๘ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒. ต.แม่ศึก ๙๒
ฝาย ๓. ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ต.ช่างเคิ้ง ๑๑ ฝาย รวมทั้งหมด ๓๖๐ ฝาย ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพาน
แม่ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง

16

องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 81-7842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โครงการสร้ างฝายชะลอนา้ และปลูกป่ าในพืน้ ทีป่ ่ าต้ นนา้ แม่ แจ่ ม
หลักการและเหตุผล
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่แจ่มมีท้ งั หมด ๑,๗๐๕,๐๐๓ ไร่ เป็ นพื้นที่ป่า ๑,๔๐๑,๕๕๖.๒๕ ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
๘๒.๐๘ แบ่งออกเป็ นป่ าผลัดใบสมบูรณ์ ๘๒๙,๘๐๐ ไร่ ป่ าดิบสมบูรณ์ ๕๓๖,๑๖๘.๗๕ ไร่ ป่ าผลัดใบ
รอสภาพฟื้ นฟู ๒๐,๑๐๕.๒๕ ไร่ ที่เหลือเป็ นป่ าสมบูรณ์ ๑๑,๙๑๘.๗๕ ไร่ และป่ าดิบสมบูรณ์รอการ
ฟื้ นฟู ๓,๕๕๖.๒๕ ไร่
ผืนป่ าร้อยละ ๘๒.๐๘ ของพื้นที่ลุ่มน้ าปิ งส่ วนที่ ๓ ให้น้ าไปหล่อเลี้ยงผูค้ นตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า
และปลายน้ ามากถึงร้อยละ ๔๐ ของแม่น้ าปิ งและร้อยละ๑๖ ของแม่น้ าเจ้าพระยา ถูกคุกคามจากการทา
เกษตรเชิงเดี่ยว และการลักลอบตัดไม้ ในแต่ละปี ทาให้ผนื ป่ าต้นน้ าแห่งนี้ลดลงไปหลายหมื่นไร่
จากข้อมูลสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ๓ ปี ที่ผา่ นมา ผืนป่ าต้นน้ าถูกแปรสภาพเป็ น
ไร่ ขา้ วโพด ๘๖,๓๐๔ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ เป็ น ๑๐๕,๔๖๕ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะที่ตน้ ไม้ขนาด
ใหญ่ในพื้นที่ป่าต้นน้ า ถูกโค่นขายให้กบั นายทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จนส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ า
ต้นน้ า ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ งสาราสัตว์และพืชนานาพันธุ์ เหลือเพียงผืนดินโล่งเตียนและแห้งแล้ง
พอฤดูฝนก็ประสบปัญหาน้ าป่ าไหลหลาก ดินถล่ม พัดเอาหน้าดินและโคลนลงสู่ ที่ราบลุ่มน้ า
อย่างรวดเร็ ว ทาให้แม่น้ าลาห้วยตื้นเขินในช่วงสั้นๆ ทาให้ระบบชลประทานเสี ยหายจนใช้การไม่ได้ พอ
ฤดูแล้งปริ มาณน้ าตามลาห้วยสาขาลดลงไป หลายสาขาแห้งขอด ระบบชลประทานที่ก่อสร้างโดยไม่
คานึงถึงสัมพันธภาพดินน้ าป่ าใช้ประโยชน์ไม่ได้ ที่ซ้ าร้ายกว่านั้นก็คือปั ญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี
จากการเผาไร่ และเผาป่ า ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูค้ นมากมายจนยากจะแก้ไขได้
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สภาพปัญหาดังกล่าวมานี้ จึงมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกัน สร้างกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่า
ต้นน้ าแม่แจ่มที่ถูกทาลายลงไปเรื่ อยๆ โดยการสร้างฝายชะลอน้ า ปลูกป่ าถาวรและให้ชุมชนร่ วมกันดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการดาเนินโครงการดังนี้
๑.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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
๒.พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายบรรเทาภัยแล้ง
ดาเนินการสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรในพื้นที่ๆ พื้นที่เป้ าหมายบรรเทาภัยแล้ง
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๓.ระยะเวลา สิ งหาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑
๔.ฝ่ ายการรักษาพยาบาล
๔.๑ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอาเภอแม่แจ่ม
๕.ฝ่ ายรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คง
๕.๑ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรแม่แจ่ม
๖.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.องค์การบริ หารส่ วนตาบลกองแขก

19

องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 81-7842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

๗.ผู้ประสานโครงการ
อาจารย์ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
๘.กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑.งานวางแผน เดือนตุลาคม
๒.การเตรี ยมตัว ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๐
๓.การพบปะพูดคุยทาความเข้าใจกับผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๖๐
๔.ขนส่ ง ๓๐ พฤศจิกายน ๖๐ – ๕ พฤศจิกายน ๖๐
๕.ประชุม “การบริ หารจัดการน้ า โครงการสร้างฝายถาวร” วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ณ ที่วา่ การอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๖.รับมอบปูนจาก บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด ๑ ธันวาคม ๖๐ - ๒๐ ธันวาคม ๖๐
๗.ก่อสร้างฝาย ๘-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๘.ทาพิธีส่งมอบฝาย วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
๙.ระเมินตรวจสอบและรายงาน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๑๐.ประชุมเตรี ยมจัดงาน “การบริ หารจัดการน้ า โครงการสร้างฝายถาวร” วันพฤหัสบดีที่ ๑๕กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
๑๑.๑ กาหนดจุด เฮลิคอปเตอร์ ลง
๑๑.๒ กาหนดจุด เปิ ดฝายเฉลิมพระเกียรติ
๑๑.๓ กาหนดจุด เปิ ดงานเฉลิมพระเกียรติ ณ.โรงเรี ยนปางอุย สาขาแม่สะต๊อบ
๑๑.๔ กาหนดจุด ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร.10
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๙.ผู้สนับสนุนงบประมาณ
บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้า บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช
๓๐ ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท (ส่ งมอบปูน วันที่ ๔ ธันวาคม ๖๐)
บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๑๒๐๐ ถุง รวมมูลค่า
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รับมอบเงินวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)
บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้า บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๑,๒๐๐ ถุงรวมมูลค่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐
บาท (ส่ งมอบปูน วันที ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)
๑๐.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
และเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ การสร้างฝายชะลอน้ า
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๑๑.ผู้รับผิดชอบการเงิน
 นาย รชตะ รังสฤษฏ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา
 บริ หารจัดการ ปูนซีเมนต์
 (PEPSI-COLA (TRADING) CO.,LTD บริ จาคเงิน จานวนเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท)
๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ
 อ.ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
 นายอาเภอแม่แจ่ม รับผิดชอบปูนซีเมนต์ จากบริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
 กานัน-ผูใ้ หญ่บา้ น-นายกอบต.รับผิดชอบปูนซีเมนต์ จากบริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
๑๓.ฝ่ ายดาเนินโครงการ
 อ.ภูสวัสดิ์ สุ ขเลี้ยง องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
 อ.พัลลภ สุ วรรณมาลิก. ประธานคณะทางานร่ วมการ ปฏิบตั ิงานพัฒนาหมู่บา้ น ชนบท
สนองแนวพระราชดาริ (คพร.)
 นายอาเภอแม่แจ่ม
 ผกก.สถานีตารวจแม่แจ่ม
 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลกองแขก ตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลช่างเคิ่ง ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
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 ผูใ้ หญ่บา้ น (ศอ.บต.) ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การลาเลียงวัสดุจาก
ที่วา่ การอาเภอไปยังพื้นที่เป้ าหมาย)
 ผูใ้ หญ่บา้ น (ศอ.บต.) ตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การลาเลียงวัสดุจาก
ที่วา่ การอาเภอไปยังพื้นที่เป้ าหมาย)
 ผูใ้ หญ่บา้ น (ศอ.บต.) ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การลาเลียงวัสดุจาก
ที่วา่ การอาเภอไปยังพื้นที่เป้ าหมาย
 ผู้ใหญ่บ้าน (ศอ.บต.) ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(การลาเลียงวัสดุ
จากที่วา่ การอาเภอไปยังพื้นที่เป้ าหมาย
 ร.ท.ถนอม แสงแก้ว หน.ชุด ร้อย.รส.มทบ.33 อ.แม่แจ่ม ดูแลสนามเฮลิคอปเตอร์
ประสานงานท่านแม่ทพั น้อยที่๓ งานรักษาความเปลอดภัย งานมวลชนสัมพันธ์
ข้อมูลการจัดทาฝาย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่

บ้าน

จานวนฝาย

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

นากลาง
แม่สะต้อบ
สะมอจาล่าง
ผาละปิ
ขุนแม่ราจี
ห้วยบง
ห้วยผักกุด
นาฮ่องใต้ (สบจอก)

21
27
5
8
3
9
9
10
92

ผลการดาเนินงาน
สาเร็ จ กาลังดาเนินการ
21
24
3
5
8
3
9
9
10
47
45

รวม
21
27
5
8
3
9
9
10
92
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ข้อมูลการจัดทาฝาย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่

บ้าน

จานวนฝาย

1
2
3
4
5
6
7
รวม

ผาผึ้ง
แม่หลุ
อมเม็ง
กองแขกใต้
กองแขกเหนือ
อมขูด
แม่คงคา

6
4
2
1
1
1
1
16

ผลการดาเนินงาน
สาเร็ จ
กาลังดาเนินการ
6
2
2
1
1
1
1
8
8

รวม
6
4
2
1
1
1
1
16
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ข้อมูลการจัดทาฝาย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่

บ้าน

จานวนฝาย

1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
รวม

สบแม่รวม
แม่นาจร
แม่วาก
แม่น้ าเคี้ยว
แม่มะลอ
แม่เอาะ
แม่นาจรเหนือ
หมู่บา้ นแม่เอาะ หมุที่ 10
หมู่บา้ นใหม่พฒั นา หมู่ 14

35
4
2
1
45
47
4
80
20
238

ผลการดาเนินงาน
สาเร็ จ
กาลังดาเนินการ
30
5
4
2
1
35
10
34
13
3
1
80
20
209
29

รวม
35
4
2
1
45
47
4
80
20
238

ข้อมูลการจัดทาฝาย
ราษฏรตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่

บ้าน

จานวนฝาย

1
รวม

หมู่บา้ นป่ าตึง หมู่ที่13

11
11

ผลการดาเนินงาน
สาเร็ จ
กาลังดาเนินการ
11
11
29

รวม
11
11
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สรุ ปผลการทางาน
โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราช
กุศล” ในพื ้นที่ป่าต้ นน ้าแม่แจ่ม ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นโครงการต่อยอก
ระยะที่ ๓ โดยเน้ นความต้ องการของราษฏรเป็ นหลัก ยึดหลัก MASS NEED โดยมี องค์การป่ ารักษ์ น ้า
แห่งประเทศไทย ได้ รับการร้ องขอจาก ๒๘ หมู่บ้าน ใน ๔ ตาบล มีความต้ องการสร้ างฝายชะลอน ้า เพื่อ
กักเก็บน ้าไว้ ใช้ ในการอุปโถค และ การเกษตร อย่างยัง่ ยืน และ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกา
พัฒนา ดูแลรับผิดชอบเงินบริจาคจากภาคเอกชนที่ให้ การสนับสนุนจากผู้สนับสนุนโครงการ บริ ษทั ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จากัด และบริษัท เป๊ ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด โดยมีเป้าหมายในการสร้ างฝาย
ชะลอน ้าและอ่างกักเก็บน ้าเพื่อการฟื น้ ฟูป่าและน ้าเพื่อการเกษตรของชาวบ้ านในพื ้นที่ ๒๘ หมู่บ้าน ๔
ตาบลประกอบด้ วย ตาบลแม่ศกึ ตาบลแม่นาจร ตาบลกองแขก ตาบลช่างในการดาเนินโครงการ
หน่วยงานภาคีในพื ้นที่
ร่วมประชุมกับแกนนาชุมชนและจัดตังคณะท
้
างานร่วมของโครงการ
ประกอบด้ วยตัวแทนจาก4 องค์กรผู้นาชุมชน และ องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย เพื่อรับผิดชอบ
ในการวางแผน ดาเนินงานและติดตามผล การวางแผนสร้ างฝายชะลอน ้าของชุมชน เดิมเกิดขึ ้นจาก
การสารวจและกาหนดจุดสร้ างฝาย ตามความต้ องการของชุมชน และการประเมินศักยภาพของ
ชาวบ้ านที่ต้องการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง ซึ ้งทาให้ ระยะแรกของการดาเนินโครงการทังพิ
้ กดั การสร้ างฝาย
และรูปแบบฝายที่สร้ าง คานึงถึงสภาพพื ้นที่ สภาพป่ า สภาพลาห้ วยและการใช้ ประโยชน์จากน ้า เป็ น
แผนงานชุมชนในการบริ หารจัดการน ้า และจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสร้ าง
ฝายที่เหมาะสมกับพื ้นที่การดาเนินงานตามแผนโครงการได้ ก่อสร้ างฝายจานวน ๓๖๐ ฝาย ใน ๒๘
ชุมชนเป้าหมายและขุดบ่อกักเก็บน ้าขนาด ๖x๖ เมตร ลึก๒ เมตร ในพื ้นที่เป้าหมาย โดยภาคีร่วมเป็ น
บทบาท ดาเนินการพัฒนาทักษะการสร้ างฝายและติดตามให้ คาแนะนาในพื ้นที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตาบล
สนับสนุนการขนส่งปูนซีเมนต์ไปยังพื ้นที่สร้ างฝายและชาวบ้ านในพื ้นที่ดาเนินการสร้ างฝายตามแผนการ
จัดการน ้าของชุมชน
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ฝายที่ถกู ต้ อง ส่งผลกระทบต่อการคานวณวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ทาให้ เมื่อปฏิบตั ิจริงในพื ้นที่ไม่
สามารถสร้ างฝายได้ ตามแผนงาน
นอกจากนี ้บางพื ้นที่มีสภาพแห้ งแล้ งจัดไม่มีน ้าสาหรับผสม
ปูนซีเมนต์เพื่อเสร้ างฝาย จึงจาเป็ นต้ องปรับจุดสร้ างฝายใหม่ให้ เหมาะสม ในการดเนินโครงกานครัง้ นี ้
เป็ นโอกาสที่สาคัญที่ทาให้ องค์กรชาวบ้ านได้ ทบทวนและพัฒนาทักษะใน การบริหารจัดการน ้าของ
ชุมชน นอกเหนือจากการสร้ างฝายและขุดบ่อกักเก็บน ้า ใน ๒๘ ชุมชนเป้าหมายได้ ร่วมพัฒนาแผนการ
จัดการน ้าของชุมชน และเรี ยนรู้วิธีการสร้ างฝายที่ถกู ต้ อง ที่จะนาไปสู่การจัดการน ้าของชุมชนอย่างยิ่ง
ต่อไป
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.การประชุมชี ้แจง ทาความเข้ าใจและทาแผนการทางานร่วมระหว่าง ๔ องค์การบริหารส่วน
ตาบล และผู้นาชาวบ้ าน และหน่วยงานที่เกี่ยวช้ องในวันที่ ๔ ธันวาคม ณ ห้ องประชุมที่ว่าการอาเภอ
แม่แจ่ม โดยนายอาเภอแม่แจ่มได้ มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส เป็ นประทาน ผู้เข้ าร่วมประชุม ๒๐ ท่าน
จาก องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่นาจร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก ตัวแทนราษฏรบ้ านป่ าตึง ตาบลช่างเคิง่
ผกก.สภอ.แม่แจ่ม และ เจ้ าหน้ าป่ าไม้ แม่แจ่ม ตัวแทนชาวบ้ าน และผู้นาชุมชน ๒๘ ชุมชน และ
เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกาพัฒนา
ผลการประชุม
๑.๑ กาหนดให้ ชมุ ชนในพื ้นที่เป้าหมายจัดตังคณะท
้
างานร่วมของ ๒๘ ชุมชน เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ร่วมกับมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกาพัฒนา
เพื่อความโปร่งใส และติดตามรายงานผลงาน

27

องค์ การป่ ารั กษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

๑.๒ กาหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนชุมชนในการสร้ างฝาย โดย ท่าน
นายอาเภอแม่แจ่มเป็ นประธานรับมอบปูนซิเมตร์ จากบริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้ า บริจาค
ปูน TPI อัดแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๓๐ ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐
บาท (ส่งมอบปูน วันที่ ๔ ธันวาคม ๖๐)
๑.๓ บริ ษัท เป๊ ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด บริจาคปูน TPI อัดแรง ๑๒๐๐ ถุง รวมมูลค่า
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รับมอบเงินวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑.๔ บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้ า บริจาคปูน TPI อัดแรง ๑,๒๐๐ ถุงรวมมูลค่า
๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่งมอบปูน วันที ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑) ชาวบ้ านรับผิดชอบในการสร้ าง
ฝาย
๑.๕ กาหนดแผนการปฏิบตั ิงานร่วมกันเพื่อกรอบในการดาเนินงาน
๒. การประชุมร่วมองค์กรชุมชนเป้าหมาย ๒๘ ชุมชน เพื่อจัดตังคระท
้
างานร่วมกันในวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ าร่วมประชุมประกอบไปด้ วยตัวแทนชาวบ้ านจาก ๒๘ ชุมชน และเจ้ าหน้ า
องค์การบริหารส่วนตาบล รวม ๒๐ คน
ผลการประชุม
๒.๑ จัดตังคณะท
้
างานร่วมของ ๒๘ ชุมชน โดยมี องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นตัวแทน
๒.๒ ร่วมกาหนดขันตอนในการสื
้
บราคาปูนซีเมนต์ และขันตอนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างตาม ระเบียบของ
องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศที่ต้องมีการสืบราคาต่าสุด ราคา๑๐๕บาท ต่อ๑ ถุงเพื่อจะได้ ปนู ซีเมนต์
จานวนมากขึ ้น โดยมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกาพัฒนา จัดทาบันทึกของจัดซื ้อ และจัดทาสัญญา
จัดซื ้อกับร้ านค้ าที่เสนอราคาต่าที่สดุ และเป็ นไปตามเงื่อนไขทีคณะกรรมการกาหนด
๒.๓ ร่วมกาหนดหลักเกณฑ์ของปูนซีเมนต์ โดยกาหนดปูนซีเมนต์ที่จดั ซื ้อเป็ นปูนซีเมนต์ทีพีไอ ซึง่
เหมาะสมกับการสร้ างฝายมากกว่าปูนซีเมนต์ทวั่ ไปและร้ านค้ าต้ องจัดส่งถึงตัว
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๓.การขนส่งปูนซีเมนต์ ไปยังพื ้นที่เป้าหมาย ๒๘ ชุมชน ดาเนินการโดย ตัวแทนราษฏรจาก๒๘ชุมชน
มารับปูนซีเมนต์จาก ปูนซิเมตร์ จากบริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้ า บริจาคปูน TPI อัดแรง
๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๓๐ ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท (ส่งมอบ
ปูน วันที่ ๔ ธันวาคม ๖๐)ณ ที่ว่าราชการอาเภอแม่แจ่ม วันที ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งมอบปูน จาก
บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด และ ลูกค้ า บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๑,๒๐๐ ถุงรวมมูลค่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐
บา ราษฏรมารับณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ
๔.วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกาพัฒนา รับมอบเงินบริษัท เป๊ ปซี่-โคล่า
(ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด บริ จาคปูน TPI อัดแรง ๑๒๐๐ ถุง รวมมูลค่า ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ จดั ซื ้อปูน
ปูนซิเมตร์ จากราษฏรที่เข้ าร่วมโครงการ
๕.วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประชุมเตรี ยมความพร้ อมจัดงาน “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ าง
ฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่วนั ศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.
ปั ญหาและอุปสรรค
๑.ในช่วงการพัฒนาและเสนอโครงการ เป็ นช่วงฤดูฝน ไม่สามารถ สร้ างฝายได้ ตามหมายกาหนด
คณะทางานชุมชนจึงได้ มีการเปลี่ยนจุดการสร้ างฝาย ซึง่ ยังคงอยู่ภายใต้ แผนผังการบริหาร
จัดการน ้าของชุมชน และบางส่วนยังรอให้ ระดับน ้าลดลงเพื่อก่อสร้ างเพิม่ เติม
๒.ในช่วงของการดาเนินกิจกรรมสร้ างฝาย เป็ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้ าวโพด การก่อสร้ างในหลายจุดที่
กาหนดไว้ ใน แผนงานโครงการที่เสนอ ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากความไม่พร้ อมของ
ราษฏร
3.การสรรหาเจ้ าภาพสถานที่ในการจัดงาน ในที่ประชุมได้ คดั เลือก อบต.แม่ศกึ ซึง่ มีความพร้ อม
มากว่า อบต.กองแขก ทังด้
้ านจานวนฝายที่สร้ าง ความพร้ อมของชุมชน และสถานที่ ที่สาคัญยังไม่เคย
จัดงานเฉลิยมพระเกียรติมาก่อน จากเดิมที่ อบต.แม่นาจร ขอเป็ นเจ้ าภาพ และได้ สละสิทธิ์ เหตุเพราะ
เคยจัดงานมาแล้ ว ๒ ครัง้ จึงเปิ ดโอกาสให้ อบต.แม่ศกึ และ อบต.กองแขก ได้ มีโอกาสจัดงาน
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การดาเนินงานโครงการกับผลที่คาดหวัง
๑.ผลต่อตัวชาวบ้ านและองค์การชาวบ้ านในพื ้นที่ ปรากฏผลชัดเจนในประเด็นดังนี ้
๑.๑ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการดาเนินงานโครงการ โดยเฉพาะความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรชาวบ้ าน และองค์กรบริหารส่วนตาบล ในการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ป่ าไม้ และน ้า
๑.๒ ความตื่นตัวองค์กรชาวบ้ านในพื ้นที่ กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และน ้า จากฝายที่
ชาวบ้ านสร้ างขึ ้นและสามารถกักเก็บน ้าไว้ ได้ ทาให้ ชาวบ้ านบางส่วนสามารถดึงน ้าไปใช้
สาหรับการเกษตรได้ ทาให้ ชาวบ้ านให้ ความสนใจและมีความต้ องการในการก่อสร้ าง
ฝายชะลอน ้าเพิม่ นอกจากนี ้ชาวบ้ านยังร่วมมือกันทาแนวป้องกันไฟป่ า
๑.๓ จากความต้ องการสร้ างฝายชะลอน ้าสู่การวางแผนการบริหารจัดการน ้าในภาพรวม
ของหมู่บ้าน ซึง่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพื ้นที่ป่าต้ นน ้า ระบบการฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าด้ วย
ฝายชะลอน ้าและการวางแผนการใช้ ประโยชน์น ้าโดยกาหนดเป็ นเป้าหมายการจัดการ
บริหารการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วม แสดงเป็ นผังการบริหารจัดการน ้าของชุมชน ซึง่
ช่วยได้ ชาวบ้ านกาหนดเป้าหมายและแผนการทางานที่ชดั เจน
๒.ผลต่อสภาพแวดล้ อม การสร้ างฝายดักตะกอน จะช่วยในการกักเก็บน ้า ราษฏร สามารถนาน ้า
ไปใช้ ในการดารงชีวิต ใช้ ทาการเกษตรบริเวณใกล้ เคียงได้ ตลอดทังปี
้ เช่น ปลูกผัก เลี ้ยงสัตว์ ทาไร่ ทา
สวน
๓.สร้ างอาชีพ มีรายได้ ได้ ตลอดทังปี
้ ทังการน
้
าผลผลิตจากป่ า อาทิ เห็ดต่างๆ ผักหวาน น ้าผึ ้ง
สมุนไพร ไปขาย บางแห่งมีธรรมชาติที่สวยงาม จนสามารถเปิ ดเป็ นโฮมสเตย์สร้ างรายได้ เสริมให้ ชมุ ชน
๔.เป็ นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ ของชาวบ้ าน เช่น เด็กเล่นน ้าคลายร้ อน สถานที่ออก
กาลังกาย เพราะอยู่ใกล้ น ้าตก
๕. ช่วยดักตะกอนแม่น ้า กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ทาให้ ลาน ้าหลังฝายตื ้นเขินช้ าลง เก็บกัก
น ้า ทาให้ เกิดความชุ่มชื ้น ในบริเวณฝายและพื ้นที่เหนือฝาย
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านแม่สะต๊อบ ม.3)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นายวิญํู กอยความดี
นายวิระ ประพะโสภิต
นายบุ รักเกียรติพงศ์
นายสุ รศักดิ์ พนาสันติคุณ
นายหม่อกุส่วย เถมินพนา
นายตะแปนุ ปทุมวรนาถ
นายสุ รพิชญ์ ศักดิ์ชลธากุล
นายพรชัย ศักดิ์ชลธากุล
นางรุ่ งทิวา มนัสมโนกุล
นายนิกร สกุลสาราญใจ
นายมาคาโย สมรวาณิ ชการ
นายพิทกั ษณ์ พีรภัทรปั ญญา
นายจรุ ง ศักดิ์ประทีปกุล
นายแยมู วิระชลิต
นายส่ วยทู กมลฤทัยกุล
นายพะคูดี กระจ่างโรคกิติ
นายหม่อทูโย มนัสมโนกุล

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านแม่สะต๊อบ ม.3)
ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ - สกุล
นายประพันธ์ มนตราประทีป
นายพงศ์ศรี คว้าธรรม
นายเกวฉ่า จตุวรรมวาที
นายจอคลี่ทุ เพิ่มพูลผลสวัสดิ์
นายพนา นันทวีเชียร์ ฤทธิ์
นายพงษ์พฒั น์ พงษ์เมฆามาศ
นายพันเลิศ วิจกั รโอฬาร
นายวัชรา วิจกั รโอฬาร
นางสี บือ ภูผาอารักษ์
นางฉัตรพร นภาประดาว
นายพะโมเอ มนตราประทีป
นายศีรีศกั ดิ์ สกุลสาราญใจ
นางหน่อลาแข่ กระจ่างโชคกิตติ
นายสมพร ขจรเกียรติมาลี
นายมติชน มนัสมโนกุล
นายพามีแฮ กุลขจรธรรม
นายพาหมีดู พีรภัทรปัญญา
นายหม่อทูคา มนัสมโนกุล
นายบุญยืน มธุรสเบญจา

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านแม่สะต๊อบ ม.3)
ลาดับที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ - สกุล
นายอิแปะแหละ ศักดิ์ชลธากุล
นายบุคา กาลจักรวาล
นางอิวา ภูผาอารักษ์
นายบุญจันทร์ ศรี โรคชัยกิจ
นายสมพร แม่นดี
นายบุญทอง มธุรสเบญจา
นายหม่อคา สมรวณิ ชการ
นายวิ รักษ์พงษ์ไพร
นายพงศกร เพิม่ ยศสกุล
เด็กชายยอดรัก ผึ้งแสนงาม
นายวีรวุฒิ ใจอนันพันธ์
นายศักดิ์สกุล นาโชคอริ ยะ
นายวสันต์ ผึ้งแสนงาม
นายเจริ ญชัย รักเกียรติพงศ์
นายจันทร์ ติ๊บ นิยมเกียรติไพรศาล
นายเจาะหน่าดู จิตราเริ งเกษม
นายพะหม่อปี จารุ วฒั มงคล
นายพะโป่ มี รักเกียรติพงศ์

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านแม่สะต๊อบ ม.3)
ลาดับที่
55
56
57
58
59
60
61

ชื่อ - สกุล
นายพะหม่อสุ จารุ วฒั มงคล
นายริ ละ ลามิพงศ์
นายกาพอ วดีสุปัญญา
นายชวน กระจ่างกิจเงินทวี
นายพะแนคา ธีรเดชคชา
นายแถะโย อมรกิจกมล
นายอนุชิต ทองคูณคณาลาภ

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านผาละปิ ม.8)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นายสุ รศักดิ์ ชูกลิ่นนิรันดร
นายเสาร์ ผูกไมตรี
นายจันทร์สม จิรภรณเทวี
นายชาญชัย ประมูลเงินทอง
นางใจดี ปัญญาอารัญโรจน์
นายสะคาทู พิทกั ษ์วดั จันทร์
นายมารุ ต สมถวิลชาญชัย
นายจันทร์ ดี ชลธิบรรพต
นายส่ วยดี กล้ากระทา
นางบุญดี หนุนทรัพย์เงินดี
นางทูชิ โชคกิตติพงษ์
นายประสิ ทธิ์ ชาญมัน่ มีสกุล
นายนวชัย เกษมเลิศดี
นายระพี ก้องสถาพร
นายอาเบรค ชลธีบรรพต
นายถวัลย์ ยิง่ สิ นสาขา
นางคาใส ดารงเกียรพนา

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านสบจอก ม.10)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นายสุ ริยา จันโลหิ ต
นางดารา มลธนาวรรณ
นายสุ รพล บรรจงวรฉัตร
นายทินกร สุ นทรเมฆตา
นายธวัชชัย สิ ทธิคงดารง
นางปัทนา ชาญเชิดชัยกูล
นางบัวผัด พงศ์ไพรสถาพร
นายนะพอ ศิวกรศิลป์
นายพานบือ พัฒนชูสกุล
นายเจริ ญชัย วิระชูสกุล
นายเทอดศักดิ์ วิระชูสกุล
นายสมพร แผ่อรัญไพรสนฑ์
นายไผกี วิระชูสกุล
นายอภิชยั นทีเผ่ารักษ์
นายทูดี ศิวกรศิลป์
นายทิพอ พรนันตาลสุ ข

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านห้วยบง ม.12)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นายบุญทอง ศักดิ์ดารงศรี
นายวิทูล มงคลวิบูลย์ผล
นายลาบือ กนกโอฬากิจ
นายดารง ศักดิ์ดารงศรี
นายวรชัย เรื อนกิจชน
นายเจริ ญ สิ นเพิ่มทวีพงศ์
นายเชียงดาว เชื่อคุณพระ
นายบรรจง สิ นเพิ่มทวีพงศ์
นางเอสตา เชื่อคุณพระ

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูท้ ี่ก่อฝายชะลอน้ า สาหรับคณะชุมชน โรงเรี ยน
ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1
บ้านใหม่พฒั นาสันติ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
2
บ้านป่ าตึง ตาบลช่างคิ่ง ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
3
โรงเรี ยนบ้านปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4
โรงเรี ยนบ้านปางอุ๋ง สาขา แม่สะต๊อบ ม.3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ฝาย
1.กว้าง 1ม.50 ซม ยาว 3 ม.50ซม สู ง 55 ชมฝาย 2.กว้าง 1ม.00 ซม ยาว 10 ม.
10ซม สู ง 55 ชม ฝาย 3.กว้าง 1ม.30 ซม ยาว 4 ม.20ซม สู ง 65 ชม
5
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
6

องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

7

องค์การบริ หารส่ วนตาบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

8
9

ไทวัสดุและลูกค้า บริ จาคปูนซิเมนอัดแรง จานวน ๓,๗๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์
เมช ๓๐ ม้วน
บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด บริ จาคเงิน

10

มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา

Total

สรุ ปยอดฝายกึ่งถาวร ทั้งหมด

หมายเหตุ
20 ฝาย
11 ฝาย
เจ้าภาพสถานที่
เจ้าภาพสถานที่/ 3
ฝาย
เจ้าภาพสถานที่/ 92
ฝาย
เจ้าภาพสถานที่/ 238
ฝาย
เจ้าภาพสถานที่/ 16
ฝาย
จานวนเงิน
๔๗๔,๑๙๐ บาท
จานวนเงิน
๑๔๓,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
๓๖๐ ฝาย
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านสบแม่สะต๊อบ ม.13)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นายวีรชัย เอกอักษรกุล
นายทรงเกียรติ ความดีคณา
นายดิลก ความดีคณา
นายฉัตรชัย ธีรเดชทรัพย์
นายปิ ยะดู ธีรเดชทรัพย์
นายลู่พอ ธีรเดชศิลป์
นายวา เสรี ประชาคม
นายจานงค์ นฤขมาน
นายวรพงษ์ นฤขมาน
นายสะกูแน มงคลเลิศนภา
นายธวชัย เสนาะสกุลเลิศ
นายศักดิ์ชยั มงคลเลิศนภา
นายมุดี อาสาพัฒนาสหชล
นายวาโพ เสรี ประชาคม
นายเละโพ เสรี ประชาคม
นายโชค วัฒนะไพรงาม

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านสะมอจาล่าง ม.4)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายธงชัย ขวัญไพรจิระ
นายวิทูย ์ ขวัญไพรจิระ
นายตะพอโย ชูชอบทางธรรม
นายชิ บรมบรรพต
นายตะหม่อมู ขวัญไพรจิระ
นายสุ รชัย บรมบรรพต
นายบุญช่วย จารุ กรภู่สกุล
นายเจาะมูดี จารุ กรภู่สกุล
นายพะดีคา ขวัญไพรจิระ
นายหมอนุคา แดนพนาวัฒน์
นายตะหม่อเอ ขวัญไพรจิระ
นายดิเงชอย ใจภูมิ
นายพิเชฐษ ชื่นกมลโภคกุล
นายพะเก๊ะเจะ แดนพนาวัฒน์

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร (บ้านนากลาง ม.2)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นายมีซา นฤมาน
นายวรกร เอกนาคขจร
นายนิรันดร์ นฤมาน
นายสังวร นฤมาน
นายสหภาพ อนากุลพิทกั ษ์
นายจอซุยลา ปทุมจิราภา
นายกอแหย่สุ พรปิ ยรัตน์
นายหม่าเดร กิจสาราญกร
นายลิขิต เรื องกิจชม
นายนุโพแฮ พนากิจโพรวัลย์
นายสถาพร วิจิตรโยธิน
นายแปพอ เจนจิตไพโรจน์
นายประพันธ์ สว่างวัฒนกุล
นายพาต่าเตอะ ชลธีเลิศสกุล
นายศิริ โสมวรรณกุล
นายสิ นธุ ปทุมวนานาถ
นายบันฑิต ปทุมจิราภา
นายวิเศษ สว่างวัฒนกุล
นายตะพอคือ จินดาวัสกุล
นายนุคา พลายพรรณ

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูท้ ี่ก่อสร้างบ่อพักน้ า (บ้านนากลางเหนือ ม.2)
ลำดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นายวาโย เอกขจรไกล

2

นายพานิช เกษมเลิศ

3

นายคาอ้าย อนันต์มูลนิธิ

4

นายสุรัตน์ สวัสสวัสดิ์

5

นายอาภรณ์ เพิ่มพูลพลสวัสดิ์

6

นางหน่อมื่อทู ศักดิ์ชนั ธาดากุล

7

นายแก้ว โชคสุขเลิศอาไพ

8

นางแสงจันทร์ ใจอุน่

9

นายชัยศักดิ์ ตอนพนากุล

หมำยเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูท้ ี่ก่อสร้างบ่อพักน้ า บ้านแม่น้ าเขียว หมูท่ ี่ 8 ตาบลแม่นาจร
ลำดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นายพะหมอดี สมัยไทยพัฒน์

2

นายชัยยศ ตะฝุย

3

นายปฎิภาณ สมัยไทยพัฒน์

4

นายชายเดช ชื่นสุขพากเพียง

5

นางหน่อสุ่ยดี พลายพรรณ

6

นายพะลึ สมัยไพรพัฒน์

7

นางสุนิสา กล้ากระทา

8

นายกาเชอ วิทยาสุขใจ

9

นายสุรชัย สมัยไทยพัฒฯ

10

นายอิสระพงษ์ วีรสุธิพร

11

นายธีเดช งามเลิศเกียรติ

1

นายซ่าสิ พอ ลิขิตอนุรักษ์ธารา

13

นายซวยท สถาพรประเทือง

14

นายสุรชัย สถาพรประเทือง

15

นายพะกิลิ สมัยไทยพัฒน์

16

นายเจษฎา สมัยไทยพัฒน์

17

นายส่าทู ชาญวีระยุทธ์

18

นายวีรพงษ์ ขวัญจิตต์วจิ ิตร

19

นายสุทธิชยั สมัยไทยพัฒน์

20

นายพะส่ากุ สมัยไทยพัฒน์

หมำยเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูท้ ี่ก่อสร้างบ่อพักน้ า บ้านแม่น้ าเขียว หมูท่ ี่ 8 ตาบลแม่นาจร
ลาดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นายชัยดี นิรมิความดี
นายธีระภัทธ กิตติศกั ดา
นายจอส่าทู ประมูลเงินทอง
นายสาราญ สถาพรประเทือง
นายเจาะส่าทู สถาพรประเทือง
นายส่าดี สถาพรประเทือง
นายสมเกียรติ สมัยไทยพัฒน์
นายจะแป สุชาติกเุ พียร

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูร้ ่ วมสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่นาจร หมู่ 5 และบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ 16
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
8

ชื่อ - สกุล
นายประเสริ ฐ จริ ยา
นายณรงค์ ไชยา
นายอดุลย์ หนักแน่น
นายอินสม สัตย์ซื่อ
นายสุนทร จันต๊ะคา
นายประหยัด พิทาคา
นายทองดี กุออ
นายสี มา ใจหาญ

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูร้ ่ วมสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่นาจร บ้านแม่มะลอ หมู่ 9
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
นายประพันธ์ พิชิตไพรพนา
นายเฉลิม โพธิ์คุม้ ภัย
นายคุลิ สิ ทธิคงชัย
นายเทียนชัย ชัยพิบูญวงค์
นายปรี ชา สิ ริธารากุล
นายดิเกาะบู สุริยะชัยพันธ์
นายอาทิตย์ สิ ริธารากุล
นายวรากร สุริยะชัยพันธ์
นายประพัฒน์ เรื องกิจชนก
นายปั ญญา ชัยพิบูลวงค์
นายสุวติ ย์ สิ ทธิคงชัย
นายสุพรรณ พิชิตไพรพนา
นายสมชาย ชัยพิบูลวงค์
นายดิพร สุริยะชัยพันธ์
นายสมพร สิ ริวอ่ งวัฒนกิจ

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูร้ ่ วมสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่นาจร บ้านแม่เอาะ หมู่ 10
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นายรอน ไพริ น์
นายสันติภาพ ชานิสารพันการ
นายสาโรส ชัยวิเศษกุล
นายหม่อชูเชอ ชุติวฒั น์วรกุล
นายสมศรี นิรมลมณฑล
นายสมชาย วิทยารุ่ งโรจน์
นายวิชยั คารมศิลปชาญชัย
นายโชชิ ชนาภารุ่ งเรื อง
นายจันติ๊บ สัตย์ซื่อ
นายณรงค์ ไพรลักษณ์
นายปรี ดี คีรีรัตนาคารณ
นายทองพูน ชุ่มอรัญสายวารี
นายอะทู คีรีรัตนาคารณ
นายสุวรรณ์ นิรมลมณฑล
นายธงชัย ปุรเชษฐพนา
นายซวยบือ ชัยวิเศษกุล
นายกิตติศกั ดิ์ นิรมลมณฑล
นายลาชู วะราห์
นายพิมาน แสงสี วาริ ไพร
นายประจาย ชานิสารพันการ

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูร้ ่ วมสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่นาจร บ้านแม่เอาะ หมู่ 10
ลาดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ - สกุล
นายสมาน หาญณรงค์กล้า
นายพะแนะ คาพัฒนไพรงาม
นายสะกรี มอ ปรี ชาเลิศวิไล
นายมิตรชัย ชัยวิเศษกุล
นายพะชิดา แสงสี วารี ไพร
นายพะเดพอ กฤติกายิง่ สกุล
นายยุทธนา นิรมลมณฑล
นายระเบียบ อารี รัตนบุญชู
นายเต๋ ย นิรมลมณฑล
นายพะเส่โพ คีรีรัตนะคารณ
นายพะแข่แง ปรี ชาเลิศวิไล
นายเหล่อทู นิรมลมณฑล
นายกริ โพ นิรมลมณฑล
นายคมชาญ หาญณรงค์กล้า
นายดิแขละโพ ชานิสารพันการ
นายวิฑร คุม้ กันนาน
นายมูเด่ วิญํูรัตน์
นายทวี ชานิสารพันการ
นายชูพร ชาญเดชศิริ
นายซอเอละ ประสานอนุรักษ์

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูร้ ่ วมสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่นาจร บ้านแม่วาก หมู่ 6
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายสุวทิ สมวถา
นายโสภณวิชญ์ กาไว
นายถนอม กุออ
นายศรี ทน. กาไว
นายบุญเลิศ จันตาวรรณเดช
นางวิลยั กาไว
นางแยพอ กาไว
นางวาสนา ดียงิ่
นางบังอร แสงแก้ว
นายสายัณ กาไว

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูร้ ่ วมสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่นาจร บ้านสบแม่รวม หมู่ 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายสุพิชยั ราตรี สุข
นายนักสิ ทธิ์ ธรรมชาติสุขใจ
นายจอเอ้ ธรรมชาติสุขใจ
นายนิเวศน์ กล้าณรงค์เชาร์
นายส่าทู นาวารุ่ งเรื องกิจ
นายนุเจ๊ะ ราตรี สุข
นายเสน่ห์ ชูพิพฒั น์พงษ์
นายประสิ ทย์ ธรรมชาติสุขใจ
นายกาจร ธรรมชาติสุขใจ
นายชูสินธิ์ ชัยวิเศษกุล

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร
รายชื่อผูท้ ี่ก่อฝายชะลอน้ า ตาบลแม่กองแขก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายศรี นวล อินทรัตน์
นายวันชัย อนุรักษ์พนาไพรศาล
นายอินสอน กรรณิ กา
นายอุทยั จิตสุข
นายชม อินทรัตน์
นายประพัน ทาวดี
นายปรี ชา กรรณิ กา
นางปวีณา กรรณิ กา
นายจีรศัก โทเวียง
นายกังวาล ทาวดี

หมายเหตุ
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร 80 ฝาย ปูน 200 ถุง

หมู่บา้ นแม่เอาะ หมุที่ 10 ต.แม่นาจรอาเภอแม่แจ่ม จังหวัเชียงใหม่
ลาดับที่

ตาบลแม่นาจร

หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายวิชยั คารมศิลปะชาญชัย
นายราศี คารมศิลปะชาญชัย
นายพะแนะคา
นายโชชิ ชนาภารุ่ งเรื อง
นายนิยม ชมปิ ติเกษตร
นายบุญชัย พงศ์ปนา
นายสมศักดิ์ คารมศิลปะชาญชัย
นายซ่วยบือ ชัยวิเศษกุล
นายสะเนละ ชัยวิเศษกุล
นายสุ ชิน คารมศิลปะชาญชัย
นายอะทู คีรีรัตนคารณ
นายหม่อทูเชอ ชุติวฒั นีวรกุล
นายระเบียบ อารี รัตน์บุญชม
นายสันติภาพ ชานิสารพันการ
นายสมชาย วิทยารุ่ มโรจน์
นายณรงค์ ไพรลักษณ์
นายส่ ามู ทิวพฤกษา
นายสะอาด ชมชอบไพรพนา
นายทวี ชานิสารพันการ
นายส่ าโรช ชัยวิเศษกุล
นายดิแขระโพ ชานิสารพันการ

28หมู1่ 0
218หมู่10
108หมู่10
30หมู1่ 0
175หมู่10
35หมู1่ 0
163หมู่10
57หมู1่ 0
141หมู่10
55หมู1่ 0
43หมู1่ 0
9หมู่10
142หมู่10
3หมู่10
20หมู1่ 0
32หมู1่ 0
113หมู่10
189หมู่10
196หมู่10
7หมู่10
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร 80 ฝาย ปูน 200 ถุง

หมู่บา้ นแม่เอาะ หมุที่ 10 ต.แม่นาจรอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
22

ตาบลแม่นาจร
นายวิฑูร คุม้ กันนาน

หมู่ที่
190หมู1่ 0

23

นายรอน ไพรริ นทร์

1หมู1่ 0

24

นายมีชยั สันติชยั ชาญ

98หมู1่ 0

25

นายชอเอละ ประสานอนุรักษ์

202หมู1่ 0

26

นายทองพูนชุ่มอรัณสายวารี

40หมู1่ 0

27

นายพะลาแอ๊ะ พรหมบรรพต

158หมู1่ 0

28

นายเอกสิ ทธ์ ปรี ชาเลิศวิไล

59หมู1่ 0

29

นายคมชาญ หาญณรงค์กล้า

187หมู1่ 0

30

นายสมาน หาญณรงค์กล้า

211หมู1่ 0

31

นายประจาน ชานิสารพันการ

74หมู1่ 0

32

นายเปรม อัมพาประเสริ ฐ

217หมู1่ 0

33

นายคาดี ช่มอรัญสายวารี

200หมู1่ 0

34

นายทนนชัย ศิริวอ่ งวัฒนะ

125หมู1่ 0

35

.นายหม่อแซวดี กิจจานนศิริ

115หมู1่ 0

36

นายสุวตั ร์ สาทรวนาเวศ

78หมู1่ 0

37

นายติคา ชัยวิเศากุล

87หมู1่ 0

38

นายโรง วิญญโอภาพ

204หมู1่ 0

39

นายเหล่ทู นิรผลมณฑล

178หมู1่ 0

40

นายธงชัย ประเชษฐพน

48หมู1่ 0

41

นายสุวรร นิรผลมณฑล

47หมู1่ 0

42

นายกิตติศกั ดิ์ นิรผลมณฑล

60หมู1่ 0

ลาดับที่
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รายชื่อผูไ้ ด้รับใบเกียรติบตั ร 80 ฝาย ปูน 200 ถุง

หมู่บา้ นแม่เอาะ หมุที่ 10 ต.แม่นาจรอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
43

ตาบลแม่นาจร
นายกิริโพ นิรผลมณฑล

หมู่ที่
180หมู1่ 0

44

นายปิ๊ ละ สุวรรณ์ชลธี

150หมู1่ 0

45

นายสมศรี นิรผลมณฑล

160หมู1่ 0

46

นายทองดี พงค์ธนศีรี

66หมู1่ 0

47

นายประสิ ทธิ์ สัตย์ซื่อ

92หมู1่ 0

48

นายสัญชัย เสาแก้วทอง

157หมู1่ 0

49

นายประสงค์ ไพรวัลย์ชิระ

216หมู1่ 0

50

นายหม่อคายี ปรเชษฐพนา

4หมู1่ 0

51

นายพรศักดิ์ ปรเชษฐพนา

หมู1่ 0

52

นายปฏิพล สิ ริวอ่ งวัฒนากิจ

14หมู1่ 0

ลาดับที่

54

องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
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๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่ อง
กราบเรี ยน

ประธานเปิ ดงาน “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”
พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท ผูบ้ ญั ชาการทหารบก

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
๒.รายละเอียดของโครงการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๓ ตาบล ๑๘ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง
จานวนปูนซีเมนต์ ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย จานวนปูนซีเมนต์ ๙๒๐ ถุง ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย
ปูนซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถุง จานวนปูนซีเมนต์ ๓๖๐ ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่
สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท)
ประธานเปิ ดงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.
แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. หรื อ ทาง ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย
สิ ทธิสารท)หากท่านติดภารกิจ จะเห็นสมควรว่าจะมอบหมาย รอง.ผบ.ทบ. หรื อ ผช.ผบ.ทบ.ท่านใดมาเป็ นผูแ้ ทนฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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กาหนดการ ท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐
เปิ ดโครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสูค่ วามยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
***********************************
วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทยคณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ ้ านชนบท สนอง
แนวพระราชดาริ (คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่ศกึ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก ข้ าราชการ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง ณ.หมูบ่ ้ านแม่สะต๊ อบ หมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การ
บริ หารส่วนตาบลกองแขก ข้ าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ) กล่าวต้ อนรับ(รายงาน)
และ ถวายราชสดุดี
เวลา ๐๙.๕๙ น. ประธานพิธีฯ ขึ ้นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
เปิ ดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มสักการะ
อ่านประกาศราชสุดี
เพลงสรรเสริ ญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
เวลา ๑๐ ๑๕ น. ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย (นายภูสวัสดิ์ สุขเลี ้ยง) กล่าวรายงาน
เบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ ารับ “ ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เพื่อเชิดชูเกียรติ ”
ประธานพิธีฯ พูดทักทายประชาชนที่มาร่ วมงาน
เวลา ๑๐ ๔๐ น. เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
องค์การ บริ หารส่วนตาบลกองแขก
เวลา ๑๑ .๐๐ น. ประธานพิธีฯ เปิ ดโครงการ “ สร้ างฝาย-ต้ นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
ราษฏรเข้ าร่ วมโครงการ ๓ ตาบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่าง
พักน ้า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง จานวนปูนซีเมนต์ ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้า ต.แม่ศกึ ๙๒ ฝาย
จานวน ปูนซีเมนต์ ๙๒๐ ถุง ๓. ฝายชะลอน ้า ต.กองแขก ๑๘ ฝายปูนซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถุง
จานวนปูนซีเมนต์ ๓๖๐ ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ถุง
เวลา ๑๑ .๓๐ น. ร่ วมรับประทานอาหารกับหัวหน้ าส่วนราชการ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประธานพิธี เดินทาง กลับ นายอาเภอแม่แจ่ม ข้ าราชการและประชาชนส่งประธานพิธี
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เรื่ อง

รายชื่อหัวหน้ าส่วนราชการ

เรี ยน

นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร

รายชื่อหน่วยงาน ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสูค่ วามยัง่ ยืน ถวาย
เป็ นพระราชกุศล”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

แม่ทพั ภาคที่ 3 พลโท วิจกั ขฐ์ สิริบรรสพ
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชานิประศาสน์)
พล.ต.สาธิต ศรี สวุ รรณ ผบ.มทบ.๓๓
พลตรี ณฐั วุฒิ ชุณหะนันท์ ผบ.กองพลทหารราบที่ 7
พล.ต.อภิสทิ ธิ์ นุชบุษบา (ผอ.สนภ.3 นทพ.)
นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่
นายอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
ผู้บงั คับการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่1 (เชียงใหม่)
อ.ภูสวัสดิ์ สุขเลี ้ยง องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ( นายเจนศักดิ์ ลิมปิ ติ )
พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ์ บุญมาก ผกก.สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่แจ่ม
คุณพิชยั จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการบริ หารบริ ษัทกลุม่ เซ็นทรัล
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายกชกร โง้ วศิริ )
ผู้อานวยการสานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่)
ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่10
คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ ผู้อานวนการฝ่ ายการตลาดบริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด
คุณสุทธิสาร จิราธิวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด
คุณพิชยั จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการบริ หารบริ ษัทกลุม่ เซ็นทรัล
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๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

คุณปิ ยะ เชาวภานันท์ ผู้จดั การฝ่ ายสือ่ สารองค์กร บริ ษัท เป๊ ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด
คุณจรณชัย ศัลยพงษ์ Corporate Affairs Director PepsiCo Services Asia Ltd.
ผอ. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกลู เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก
องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง
หน่วยโครงการพัฒนาป่ าไม้ อนั เนือ่ งมาจากพระราชดาริ สวนป่ าสิริกิติ์ ที่ 6 (แม่ซา)
หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก)
เครื อข่ายชุมชนรักษ์ ป่า
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ภาคเหนือ)
นาย รชตะ รังสฤษฏ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อกาพัฒนา
สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต
มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ชมุ ชนเพื่อการพัฒนา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลี ้ยง)
ประธานองค์การป่ ารักน ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๘/๒๕๖๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถุง
เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและคัดเลือกหมู่บ้านเข้ าร่วม
โครงการ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์) เป็ น
เจ้ าภาพการประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
นาจร วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๗/๒๕๖๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

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

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถุง
เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและคัดเลือกหมู่บ้านเข้ าร่วม
โครงการ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด
ช.ม เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
นาจร วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๖/๒๕๖๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

ผกก.สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถุง
เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและคัดเลือกหมู่บ้านเข้ าร่วม
โครงการ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผกก.สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่แจ่มเข้ าร่วมประชุม การบริ หารจัดการ
น ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๕/๒๕๖๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถุง
เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและคัดเลือกหมู่บ้านเข้ าร่วม
โครงการ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก) เข้ าร่วมประชุม การบริ หาร
จัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร” ณ.องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๔/๒๕๖๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร )

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถุง
เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและคัดเลือกหมู่บ้านเข้ าร่วม
โครงการ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายอาเภอแม่แจ่ม (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ) เข้ าร่วมประชุม
การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร วันศุกร์ ที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๓/๒๕๖๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60 โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์
๑,๐๐๐ ถุง
เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและคัดเลือกหมู่บ้านเข้ าร่วม
โครงการ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม เข้ าร่วมประชุม การบริ หารจัดการน ้า
“โครงการสร้ างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่ อท ๒๔/๒๕๖๐
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการสนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้า
กับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาค
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่านนายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )
เป็ นประธานรับมอบ ในวันประชุมประจาเดือน และ ทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ขอ
อนุญาตเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า
โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น และ เวลา
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบล
แม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นา
จรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๒๗/๒๕๖๐

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุมประจาเดือน ธันวาคม

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่านนายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )เป็ นประธานรับมอบ ในวัน
ประชุมประจาเดือน และ ทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ขออนุญาตเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีสว่ นร่วมแบบ
บูรณาการร่วมกัน “การบริ หารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชุม
หมูบ่ ้ านที่เข้ าร่วมโครงการ
๑.บ้ านแม่แม่วาก หมูท่ ี่ ๖ จานวน ๔ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๐๐ ถุง รวมเป็ น ๔๐๐ ถุง กว้ าง 20 เมตร สูง 2 เมตร
๒. บ้ านแม่เอาะ หมู่ ๑๐ จานวน ๒ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๐๐ ถุงรวมเป็ น ๒๐๐ ถุง กว้ าง ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๓. บ้ านแม่นาจร หมู่ ๕ จานวน ๔ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๐ ถุง รวมเป็ น ๒๐๐ ถุง กว้ าง๗ เมตร สูง ๒ เมตร
๔. บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ ๑๖ จานวน ๔ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๐ ถุง รวมเป็ น ๒๐๐ ถุง กว้ าง ๗ เมตร สูง๒ เมตร
๕.บ้ านแม่มะลอ หมูท่ ี่ ๙ ต.แม่นาจร จานวน ๒๐ ฝายใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๕๐ ถุง
๖.บ้ านแม่เอาะกลางหมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร จานวน ๔๓ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๔๕๐ ถุง
๗. บ้ านแม่เอาะใต้ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร จานวน ๑๒ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๓๐ ถุง
๘.บ้ านนากลาง หมูท่ ี่ ๒ ต.แม่ศกึ
จานวน ๒๑ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๐๐ ถุง
๙.บ้ านสบแม่สะต็อบ หมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศกึ จานวน ๓ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๐ ถุง
๑๐.บ้ านพาแอะดู หมูท่ ี่ ๔ ต.แม่ศกึ
จานวน ๑ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๐ ถุง
๑๑.บ้ านผาละปิ หมูท่ ี่ ๘ ต.แม่ศกึ
จานวน ๑๑ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๕ ถุง
๑๒.บ้ านนาฮ่องใต้ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่ศกึ
จานวน ๑๐ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๐ ถุง
๑๓.บ้ านห้ วยผักกุด หมูท่ ี่ ๑๒ ต.แม่ศกึ จานวน ๒๑ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๑๐ ถุง
๑๔.บ้ านแม่จมุ สาม หมูท่ ี่ ๑๔ ต.แม่ศกึ จานวน ๑๒ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๖๐ ถุง
๑๕.บ้ านแม่ยอด หมูท่ ี่ ๙ ต.แม่ศกึ
จานวน ๕ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๐ ถุง
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 933361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่ อท ๒๘/๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร(นายบวร
สุริยะชัยพันธ์)และราษฏรทัง้ ๕ หมู่บ้าน เป็ นสักขีพยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอาเภอแม่แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ า
ปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก
หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 933361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่ อท ๒๙/๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

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

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอพ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุ่มงานกิจการมวลชน
กอ.รมน.จังหวัด ช.ม เป็ นสักขีพยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
ร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอาเภอแม่แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง
ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่
นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 933361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่ อท ๓๐ /๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

ผกก.สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่าน ผกก.สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่แจ่ม เป็ นสักขี
พยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า
โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอาเภอแม่
แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบลแม่
นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นาจร
เหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๑ /๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่าน ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ ชม.28 (สบวาก) เป็ น
สักขีพยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน “การบริหาร
จัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการ
อาเภอแม่แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.
ตาบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ าน
แม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๒ /๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่าน ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม เป็ นสักขีพยาน
และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า
โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอาเภอแม่
แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบลแม่
นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นาจร
เหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๓ /๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่างเคิ่ง(นายอุดร ปิ โย)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่างเคิ่ง(นายอุดร
ปิ โย) เป็ นสักขีพยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน “การ
บริหารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ
ทีว่าการอาเภอแม่แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔
ก.ม. ๒.ตาบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕
๒.๓บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๔ /๒๕๖๐
เรื่ อง

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก (นายศรี วรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก (นาย
ศรี วรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)เป็ นสักขีพยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอาเภอแม่แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.
ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒
บ้ านแม่นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
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ที่ อท ๓๔ /๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

เข้ าร่วมประชุม การบริหารจัดการน ้า “โครงการสร้ างฝายถาวร”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ (นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ ซี
ไทวัสดุ จากัด (นายอัครรัตน์ ดวงก้ ว) มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย โดยจะ สนับสนุนปูนซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถุง ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ (นายสันติ
ชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์)เป็ นสักขีพยาน และ ร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
ร่วมกัน “การบริหารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอาเภอแม่แจ่ม ประชุมหมู่บ้านที่เข้ าร่วมโครงการ ๑.บ้ านป่ าปงเปี ยง ต.ช่างเคิ่ง
ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ตาบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ๒.๑บ้ านสบวาก หมู่ที่ ๖ ๒.๒ บ้ านแม่
นาจรหมู่ที่ ๕ ๒.๓บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ ๒.๔ บ้ านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๓๖/๒๕๖๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่ อง

รายชื่อหมูบ่ ้ านเข้ าร่วมโครงการ สร้ างฝายถาวร

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอท่านนายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )เป็ นประธานรับมอบ ในวัน
ประชุมประจาเดือน และ ทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ขออนุญาตเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ การทางานอย่างมีสว่ นร่วมแบบ
บูรณาการร่วมกัน “การบริ หารจัดการน ้า โครงการสร้ างฝายถาวร” วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชุม
หมูบ่ ้ านที่เข้ าร่วมโครงการ
๑.บ้ านแม่แม่วาก หมูท่ ี่ ๖ จานวน ๔ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๐๐ ถุง รวมเป็ น ๔๐๐ ถุง กว้ าง 20 เมตร สูง 2 เมตร
๒. บ้ านแม่เอาะ หมู่ ๑๐ จานวน ๒ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๐๐ ถุงรวมเป็ น ๒๐๐ ถุง กว้ าง ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๓. บ้ านแม่นาจร หมู่ ๕ จานวน ๔ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๐ ถุง รวมเป็ น ๒๐๐ ถุง กว้ าง๗ เมตร สูง ๒ เมตร
๔. บ้ านแม่นาจรเหนือ หมู่ ๑๖ จานวน ๔ ฝายๆใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๐ ถุง รวมเป็ น ๒๐๐ ถุง กว้ าง ๗ เมตร สูง๒ เมตร
๕.บ้ านสบแม่รวม หมูท่ ี่๑ ต.แม่นาจร จานวน ๒๔ ฝายใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๕๐ ถุง
๖.บ้ านแม่มะลอ หมูท่ ี่ ๙ ต.แม่นาจร จานวน ๒๐ ฝายใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๕๐ ถุง
๗.บ้ านแม่เอาะกลางหมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร จานวน ๔๓ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๔๕๐ ถุง
๘. บ้ านแม่เอาะใต้ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่นาจร จานวน ๑๒ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๓๐ ถุง
๙..บ้ านแม้ น ้าเขียว หมู่ ๘ ต.แม่นาจร ขนาดที่พกั น ้าประจาหมูบ่ ้ าน ขนาด ๖x๖ เมตร สูง ๑ เมตร ความหนา ๖ นี ้ว ใช้ ปนู ๓๐๐ ถุง
๑๐.บ้ านนากลาง หมูท่ ี่ ๒ ต.แม่ศกึ
จานวน ๒๑ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๐๐ ถุง
๑๑.บ้ านสบแม่สะต็อบ หมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศกึ จานวน ๓ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๐ ถุง
๑๒.บ้ านพาแอะดู หมูท่ ี่ ๔ ต.แม่ศกึ
จานวน ๑ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๐ ถุง
๑๓.บ้ านผาละปิ หมูท่ ี่ ๘ ต.แม่ศกึ
จานวน ๑๑ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๕ ถุง
๑๔.บ้ านนาฮ่องใต้ หมูท่ ี่ ๑๐ ต.แม่ศกึ
จานวน ๑๐ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๕๐ ถุง
๑๕.บ้ านห้ วยผักกุด หมูท่ ี่ ๑๒ ต.แม่ศกึ จานวน ๒๑ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๑๑๐ ถุง
๑๖.บ้ านแม่จมุ สาม หมูท่ ี่ ๑๔ ต.แม่ศกึ จานวน ๑๒ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๖๐ ถุง
๑๗.บ้ านแม่ยอด หมูท่ ี่ ๙ ต.แม่ศกึ
จานวน ๕ ฝาย ใช้ ปนู ซีเมนต์ ๒๐ ถุง
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
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จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๓๗/๒๕๖๐
เรื่ อง

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ขอขอบคุณ บริจาคปูนอัดแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๓๐ ม้ วน

เรี ยน

นายอัครรัตน์ ดวงแก้ ว ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด

ตามที่ นายอัครรัตน์ ดวงแก้ ว ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัดให้ บริษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าด้ วยการ
สนับสนุนการสร้ างฝายชะลอน ้ากับทางองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลูกค้ าร่วมบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ ในการสร้ างฝาย ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. – ๓๑ ต.ค. ๖๐
นัน้ ร่วมบริ จาคปูนอัดแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์ เมช ๓๐ ม้ วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า
๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท โดยจะมีพธิ ีมอบปูนในวันที่ ๔ ธันวาคม ๑๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ที่ว่าการ
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ความได้ ทราบแล้ วนัน้
เป็ นผลให้ “โครงการป่ ารักษ์ น ้าสร้ างฝายชะลาน ้า สืบสานพระราชปณิธาน” สาเร็จลุล่วงไป
ด้ วยดีและดาเนินการก่อสร้ างฝายกึ่งถาวรภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทกุ
ประการ ณ โอกาสนี ้
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
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www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๕/๒๕๖๑
๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ

กราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑.โครงการสร้างฝาย อาเภอแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล
“โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กาหนดประมาณ ปลายเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ (เป็ นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๕๙) “ฝายต้นน้ าลาธาร” ตามแนวพระราชดาริ มีรา
ษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๓ ตาบล 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 รวม
ทั้งหมด จานวน ๓๖๐ ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎร
ไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภูสวัสดิ์
สุ ขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
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ที่ อท ๔/๒๕๖๑

๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่ อง
กราบเรี ยน

ประธานเปิ ดงาน “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”
พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท ผูบ้ ญั ชาการทหารบก

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
๒.รายละเอียดของโครงการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๓ ตาบล ๑๘ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง
จานวนปูนซีเมนต์ ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย จานวนปูนซีเมนต์ ๙๒๐ ถุง ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย
ปูนซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถุง จานวนปูนซีเมนต์ ๓๖๐ ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่
สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท)
ประธานเปิ ดงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.
แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. หรื อ ทาง ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย
สิ ทธิสารท)หากท่านติดภารกิจ จะเห็นสมควรว่าจะมอบหมาย รอง.ผบ.ทบ. หรื อ ผช.ผบ.ทบ.ท่านใดมาเป็ นผูแ้ ทนฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก ข้าราชการ และ ราษรทุกหมูเ่ หล่า (บูรณาการร่ วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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กาหนดการ ท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐
เปิ ดโครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสูค่ วามยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
***********************************
วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทยคณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ ้ านชนบท สนอง
แนวพระราชดาริ (คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่ศกึ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก ข้ าราชการ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง ณ.หมูบ่ ้ านแม่สะต๊ อบ หมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร องค์การ
บริ หารส่วนตาบลกองแขก ข้ าราชการ และ ราษฏรทุกหมูเ่ หล่า องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ) กล่าวต้ อนรับ(รายงาน)
และ ถวายราชสดุดี
เวลา ๐๙.๕๙ น. ประธานพิธีฯ ขึ ้นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
เปิ ดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มสักการะ
อ่านประกาศราชสุดี
เพลงสรรเสริ ญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
เวลา ๑๐ ๑๕ น. ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย (นายภูสวัสดิ์ สุขเลี ้ยง) กล่าวรายงาน
เบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ ารับ “ ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เพื่อเชิดชูเกียรติ ”
ประธานพิธีฯ พูดทักทายประชาชนที่มาร่ วมงาน
เวลา ๑๐ ๔๐ น. เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศกึ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นาจร
องค์การ บริ หารส่วนตาบลกองแขก
เวลา ๑๑ .๐๐ น. ประธานพิธีฯ เปิ ดโครงการ “ สร้ างฝาย-ต้ นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
ราษฏรเข้ าร่ วมโครงการ ๓ ตาบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่าง
พักน ้า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง จานวนปูนซีเมนต์ ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้า ต.แม่ศกึ ๙๒ ฝาย
จานวน ปูนซีเมนต์ ๙๒๐ ถุง ๓. ฝายชะลอน ้า ต.กองแขก ๑๘ ฝายปูนซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถุง
จานวนปูนซีเมนต์ ๓๖๐ ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้ างสะพานแม่ตงุ ติง ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ถุง
เวลา ๑๑ .๓๐ น. ร่ วมรับประทานอาหารกับหัวหน้ าส่วนราชการ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประธานพิธี เดินทาง กลับ นายอาเภอแม่แจ่ม ข้ าราชการและประชาชนส่งประธานพิธี
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๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชานิประศาสน์)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
๒.รายละเอียดของโครงการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง รวม
ทั้งหมด จานวน ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝายปูนซีเมนต์ ๙๒๐ ถุง ๓.ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝายปูนซีเมนต์
๓๖๐ ถุง ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝายปูนซีเมนต์๑๕๐ ถุง ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย
ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชานิ
ประศาสน์) กล่าวต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ“ สานต่อพระ
ราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๐/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ) ประธานการ
ประชุม การบริ หารจัดการน ้า “โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวาย
เป็ นพระราชกุศล” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย

81

องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่ อท ๑๑/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผอ.สานักงานชลประทานแม่แจ่ม เข้ าร่วมประชุม การบริ หารจัดการ
น ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล” ณ.
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๓/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

พ.ต.อ.ณัชทสิทฐ์ บุญมาก ผกก.สภ.แม่แจ่ม

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน พ.ต.อ.ณัชทสิทฐ์ บุญมาก ผกก.สภ.แม่แจ่ม เข้ าร่วมประชุม การ
บริหารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราช
กุศล” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๑๔/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผอ.สบวาก

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน ผอ.สบวาก เข้ าร่ วมประชุม การบริ หารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อ
พระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ศกึ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๕/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก (นายศรี วรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก (นายศรี วรรณ ปภัสสรวัฒ
นกุล) เข้ าร่วมการประชุม การบริหารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่
ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ ” วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๖/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ (นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ (นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์)
เป็ นเจ้ าภาพการประชุม การบริหารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่
ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ ” วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย

86

องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
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ที่ อท ๑๗/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์)เข้ า
ร่วมการประชุม การบริหารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความ
ยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ ” วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๗/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่างเคิ่ง(นายอุดร ปิ โย)

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่างเคิ่ง(นายอุดร ปิ โย)เข้ าร่วมการ
ประชุม การบริ หารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวาย
เป็ นพระราชกุศล” ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๑๗/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

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

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่าน พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.
จังหวัด ช.ม เข้ าร่วมการประชุม การบริ หารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝาย
ชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ ” วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๘/๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นาย รชตะ รังสฤษฏ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญ นาย รชตะ รังสฤษฏ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพัฒนา เข้ าร่วม
การประชุม การบริ หารจัดการน ้า โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน
ถวายเป็ นพระราชกุศล ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศกึ ” วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๑๙/๒๕๖๑

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ขอเข้ าร่วมงานแถลงข่าว “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสูค่ วามยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “โครงการ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง
การนี ้ องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทยและคณะ ขอเข้ าร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้ างฝายถาวร
๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็ นพระราชกุศล วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ห้ อง
แถลงข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ าร่วมแถลงข่าว ๑.อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลี ้ยง ๒.พ.อ.พนม ศรี เผือด รองหัวหน้ ากลุม่ งานกิจการ
มวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม
จึงกราบเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลี ้ยง)
ประธานองค์การป่ ารักน ้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๒๐/๒๕๖๑

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

แม่ทพั ภาคที่ 3 พลโท วิจกั ขฐ์ สิ ริบรรสพ

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่านแม่ทพั ภาคที่ 3 พลโท วิจกั ขฐ์ สิ ริบรรสพ ร่ วมงาน
“ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-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.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท๒๑/๒๕๖๑

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

พล.ต.สาธิต ศรี สุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน พล.ต.สาธิต ศรี สุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ ร่ วมงาน “
สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย

93
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

พลตรี ณฐั วุฒิ ชุณหะนันท์ ผบ.กองพลทหารราบที่ 7

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน พลตรี ณฐั วุฒิ ชุณหะนันท์ ผบ.กองพลทหารราบ
ที่ 7 ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่
ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.
เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูบ้ งั คับการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูบ้ งั คับการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ร่ วมงาน
“ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่1 (เชียงใหม่)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูอ้ านวยการสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่1
(เชียงใหม่) ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓
ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก
(พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๒๕/๒๕๖๑

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ( นายเจนศักดิ์ ลิมปิ ติ )

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูอ้ านวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ (
นายเจนศักดิ์ ลิมปิ ติ )ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊
อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการ
ทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ น
แม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผู ้
บัญชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายกชกร โง้วศิริ )

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูอ้ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
(นายกชกร โง้วศิริ ) ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่
สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผู ้
บัญชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๒๘/๒๕๖๑

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผูอ้ านวยการสานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏรเข้าร่ วม
โครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมูบ่ า้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง
น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาด ๖
x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผูอ้ านวยการสานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่) ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓
ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และ ให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก
(พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา (ผอ.สนภ.3 นทพ.)

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา (ผอ.สนภ.3 นทพ.)
ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย
สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่10

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่10 ร่ วมงาน “
สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ ผูอ้ านวนการฝ่ ายการตลาดบริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ ผูอ้ านวนการฝ่ าย
การตลาดบริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ”
ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ
ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

คุณพิชยั จิราธิ วฒั น์ กรรมการบริ หารบริ ษทั กลุ่มเซ็นทรัล

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน กรรมการบริ หารบริ ษทั กลุ่มเซ็นทรัล (คุณพิชยั จิ
ราธิวฒั น์ ) ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่
๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก
(พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

คุณสุทธิ สาร จิราธิวฒั น์ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จากัด (คุณสุทธิสาร จิราธิวฒั น์ ) ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.
หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่าน
ผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
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Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท๓๔/๒๕๖๑

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

คุณจรณชัย ศัลยพงษ์ Corporate Affairs Director PepsiCo Services Asia Ltd.

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ คุณจรณชัย ศัลยพงษ์ Corporate Affairs Director
PepsiCo Services Asia Ltd. ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ น
แม่สะต๊อบหมูท่ ี่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผู ้
บัญชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริ ฐศักดิ์ ผบช.ภ.5

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริ ฐศักดิ์ ผบช.ภ.5
ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย
สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.กกล.ผาเมือง

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.กกล.ผาเมือง
ร่ วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย
สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๘/๒๕๖๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

กานันตาบลช่างเคิ่ง

สืบเนื่องจากองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล 19 หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน
๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อให้ การจัดงาน” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊ อบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และสมพระเกียรติ โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บญ
ั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ จึงขอเรี ยนเชิญ กานันตาบลช่างเคิ่ง เข้ าร่วมการประชุม การบริหารจัดการน ้า โครงการ
“สานต่อพระราชปณิธานสร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืนถวายเป็ นพระราชกุศล ณ.องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ศกึ ” วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Tel / Fax: 0 – 93-3361995
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท๓๙/๒๕๖๑

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สานักงานเชียงใหม่ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบ
หมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการ
ทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ร่ วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายอาเภอกัลยาณิ วฒั นา

สิ่ งที่แนบมาด้วย ๑. กาหนดการ
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จัดทากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน้ ากึ่งถาวร ณ.อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดาริ มีราษฏร
เข้าร่ วมโครงการ ๔ ตาบล ๑๙ หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน้ า ต.กองแขก ๑๘ ฝาย ๔. ฝายชะลอน้ า ต.ช่างเคิ่ง ๑๑ ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง น้ าป่ าพัดถล่มทาให้เสี ยหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ ๒๘๐ ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน้ า
ขนาด ๖x๖ จานวน๑ อ่าง)
ในการนี้ องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรี ยนเชิญ ท่าน นายอาเภอกัลยาณิ วฒั นา ร่ วมงาน “ สานต่อพระ
ราชปณิ ธาน สร้างฝายชะลอน้ าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ณ.หมู่บา้ นแม่สะต๊อบหมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. และให้การต้อนรับ ท่านผูบ้ ญั ชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิ ทธิ สารท) ประธาน
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย คณะทางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมูบ่ า้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ
(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอาเภอแม่แจ่ม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ศึก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่นา
จร องค์การบริ หารส่วนตาบลกองแขก องค์การบริ หารส่วนตาบลช่างเคิ่ง ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่ วมกัน
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๔๑/๒๕๖๑
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่ อง

ประชุม “สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”

เรี ยน

นายอาเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ )

สิ่งที่แนบมาด้ วย ราษฎรและภาคเอกชนที่ได้ รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
อ้ างถึงหนังสือ ที่ อท ๑๐/๒๕๖ ลงวันที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่ง
ประเทศไทย ได้ จดั ทาโครงการ“สานต่อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระ
ราชกุศล”เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน ้าของราษฏรโดยมีราษฏร ๔ ตาบล ๒๘ หมู่บ้านเข้ าร่วมโครงการ
ฝายทั้งหมด ๓๖๐ ฝาย อ่างพักน้ า ๖x๖ จานวน ๑ อ่าง ความทราบแล้ วนัน้
เพื่อเป็ นเกียรติในความเสียสละสาหรับราษฎรและภาคเอกชนที่ให้ การสนับสนุนโครงการ จึง
จัดทาใบประกาศเกียรติคณ
ุ จานวน ๓๕๐ ใบ
จึงกราบเรี ยนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลี ้ยง
ประธานองค์การป่ ารักษ์ น ้าแห่งประเทศไทย
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