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โครงการ 
 

“สานต่อพระราชปณธิาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล” 
 

เน่ืองในโอกาส สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลมิพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากจิกรรมงานเฉลมิพระเกยีรต ิ ถวายเป็นพระ
ราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน า้กึง่ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการ
ต่อยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณธิาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยนื ถวายเป็น
พระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๒๘ หมู่บ้าน และ ๑ 
สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน า้ ๓๑๖ ฝาย อ่างพกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง 

 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 
ร่วมกบั 

 
กองทัพภาคที่ ๓ – กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม -คพร.–อ าเภอแม่แจ่ม–องค์การบริหาร ส่วนต าบลแม่
ศึกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก –ข้าราชการและ

พสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า 
 
 
 

ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
วนัศุกร์ที ่๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. 
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ท่ี อท ๔๖/๒๕๖๑  
         ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๑ 

 เร่ือง                  ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ทูลเกลา้ถวายรายงาน 

กราบบงัคมทูล    สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

                          ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกลา้ปกกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้นาย ภูสวสัด์ิ    สุข
เล้ียง ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกลา้ถวายรายงาน 
โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี 
๒๕๕๙) “ฝายตน้น ้าล  าธาร” ตามแนวพระราชด าริ 

                          สืบเน่ืองตน้ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไดรั้บจดหมายขอความช่วยเหลือจากนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาจร นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก และราษฎรต าบลช่างเค่ิง  อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ มีความประสงคจ์ะใหท้างองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศ สร้างฝายชะลอน ้า เพื่อบรรเทาภยั
แลง้ และป้องกนัไฟป่า  ทางองคฯ์ ไดร่้วมกบัท่านนายอ าเภอแม่แจ่ม และองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้ง3
จดัประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการร่วมกนั  องคฯ์จดัท าโครงการสร้าง
ฝายถาวร“สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนว
พระราชด าริ ราษฎรขอเขา้ร่วมโครงการหลายหมู่บา้น เน่ืองจากราษฎร จะตอ้งเป็นผูส้ร้างฝายไม่มีค่าแรง
โดยปูนซีเมนตอ์งคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจะเป็นผูจ้ดัหามาให ้ การจดัส่งปูนซีเมนต ์ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลจะเป็นผูข้นส่งถึงสถานท่ีเป้าหมาย ราษฎรมีหนา้ท่ีจะตอ้งเตรียมพื้นท่ีท าฝาย เช่น หิน 
ทราย จากแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยมอบหมายใหค้รอบครัวๆ ๑-๒ ฝาย ตามความสมคัรใจ และ คดัเลือก
หมู่บา้นท่ีมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ มีราษฎรเขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล  ๒๘ หมู่บา้น 
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และ สภอ.แม่แจ่ม  ๑. ต.แม่นาจร ๒๓๘ ฝาย  อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒. ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ต.
กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ต.ช่างเค่ิง ๑๑ ฝาย รวมทั้งหมด ๓๖๐ ฝาย  ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์  ๒๘๐  ถุง   ถือไดว้า่
งานท่ีวางเอาไวป้ระสบความส าเร็จตามเป้า และมีราษฎรหลายพื้นท่ีมีความประสงค ์ สร้างฝายชะลอน ้า
ในล าดบัปีต่อไป 

                  กิจกรรมคร้ังน้ีประสบความส าเร็จไดเ้พราะไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน ๑.บริษทั ซี
อาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ ลูกคา้ บริจาคปูน TPI อดัแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๓๐ มว้น ขนาด  
๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท (ส่งมอบปูน วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๖๐) ๒. บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า 
(ไทย) เทรดด้ิง จ  ากดั บริจาคปูน TPI อดัแรง ๑,๒๐๐ ถุง รวมมูลค่า ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (รับมอบเงิน
วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐) ๓.บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ ลูกคา้ บริจาคปูน TPI อดัแรง ๑,๒๐๐ 
ถุงรวมมูลค่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท    (ส่งมอบปูน วนัท่ี    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)  
                    การสร้างจิตส านึกใหก้บัราษฎรพื้นท่ีตน้น ้าแม่แจ่มการท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนืคนกบัป่าอยู่
ดว้ยกนัไดรั้ฐบาลจ าเป็นจะตอ้งสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นทาง
บา้นแม่ซาหมู่ท่ี ๒ – บา้นหว้ยผา หมู่ท่ี๘ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม เช่ือมกบับา้นขนุแม่รวม หมู่ท่ี ๑ ต.แจ่ม
หลวง อ.กลัยาณิวฒันา จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเทียว การขนส่งสินคา้การเกษตร การเขา้ถึง
พยาบาล การส่งเสริมปลูกกาแฟ ปลูกชาอู่หลง ปลูกตน้โกโก ้ ปลูกแมคคาเดเมีย ทดแทนการปลูก
ขา้วโพด ถา้สามารถรีบด าเนินการ ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั จะลดลงมีป่าเพิ่มข้ึน 
                 ในการน้ี ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ไดม้อบหมาย พลโท 
สมพงษ ์ แจง้จ ารัส แม่ทพันอ้ยท่ี 3 เป็นผูแ้ทน ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
                       ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
                                                       ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
     ขา้พระพุทธเจา้  นายภูสวสัด์ิ  สุขเล้ียง 

                                                   ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
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ค าน า 

                   อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอ าเภอท่ีตัง้อยู่บนยอดดอยอินทนนท์  พืน้ท่ีส่วนใหญ่
อยู่บนพืน้ท่ีสงู มีพืน้ท่ี ๒,๒๐๐,๗๑๙ ไร่ จากข้อมลูของส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าเป็นพืน้ท่ี
ทางการเกษตรร้อยละ ๑๐.๗๙ หรือ ประมาณ ๒๒๖,๖๘๕ ไร่ และยงัพบด้วยว่าพืน้ท่ีทางการเกษตรใน
อ าเภอแม่แจ่มส่วนใหญ่จะมีการปลกูข้าวโพดท่ีให้ผลผลิตปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตนั ซึง่เป็นผลมา
จากความต้องการข้าวโพดไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตพลงังานทดแทนและเลีย้งสตัว์  โดยอตัรา
ความต้องการเหล่านีมี้ผลสมัพนัธ์กบัผลผลิตข้าวโพดในอ าเภอแม่แจ่ม 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ าเภอแม่แจ่มแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 7 ต าบล 104 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

ล าดบัท่ี อกัษรไทย อกัษรโรมนั จ านวนหมูบ้่าน 
ประชากรทัง้หมด 
(พ.ศ. 2559)[5] 

ประชากรแยกตามสว่นท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2559)[5] 

1. ช่างเคิ่ง Chang Khoeng 19 10,789 
2,691 
8,098 

(ทต. แมแ่จม่) 
(อบต. ชา่งเค่ิง) 

2. ท่าผา Tha Pha 10 4,924 4,924 (ทต. ทา่ผา) 

3. บ้านทบั Ban Thap 13 6,389 6,389 (อบต. บ้านทบั) 

4. แมศ่ึก Mae Suek 17 12,598 12,598 (อบต. แมศ่กึ) 

5. แมน่าจร Mae Na Chon 19 10,954 10,954 (อบต. แมน่าจร) 

6. ปางหินฝน Pang Hin Fon 14 7,192 7,192 (อบต. ปางหินฝน) 

7. กองแขก Khong Khaek 12 6,669 6,669 (อบต. กองแขก) 

รวม 104 59,515 7,615 (เทศบาล)       51,900 (อบต.) 

http://www.wilderness-thailand.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1#cite_note-population-5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1#cite_note-population-5
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การพฒันาท่ียัง่ยืนอ าเภอแม่แจ่มว่าด้วยการขบัเคล่ือนแม่แจ่มโมเดลพลสัสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(SDGs) ความร่วมมือท่ีจะร่วมกนัขบัเคล่ือนแม่แจ่มโมเดลพลสัสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) 
โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกนัดงันี ้
๑.วตัถปุระสงค์ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายฯ ตกลงกนัในด้านบคุลากร สถานท่ี ข้อมลูและปัจจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องซึง่สนบัสนนุการขบัเคล่ือนแม่แจ่มโมเดลพลสั สู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) 
ท่ีจะสนบัสนนุหยดุการบกุรุกพืน้ท่ีป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
รวมทัง้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีสร้างป่า สร้างรายได้สร้างพืน้ท่ีสีเขียว และด าเนินการ
อนรัุกษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไป ด้วยบทบาทร่วมของ
องค์กรภาคีท่ีจะเข้ามาสนบัสนนุภายใต้แผนงาน เป้าหมาย ยทุธศาสตร์การจดัการเชิงพืน้ท่ีร่วมกนั ดงันี ้
๑.๑ สนบัสนนุทางวิชาการ บคุลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ เพ่ือด าเนินการขบัเคล่ือนแม่แจ่ม
โมเดลพลสัอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สนบัสนนุให้หยดุการบกุรุกพืน้ท่ีป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
๑.๓ สนบัสนนุความเข้มแข็งขององค์กรชมุชนและเครือข่ายในการก าหนดทิศทาง แนวทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างยัง่ยืน 
๑.๔ สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอแม่แจ่ม สู้ เป้าหมายการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน (SDGs) 
๒ ขอบเขตการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ 
๒.๑ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชมุชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 104 หมู่บ้าน 7 ต าบล อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัชมุชน ใกล้ชิดกบัปัญหาของชาวบ้านในระดบัฐาน
ราก จงึมีบทบาทส าคญัท่ีจะสนบัสนนุ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบตัิการให้เกิดการแก้ไขปัญหา พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนและน าไปสู่การ
ปฏิบตัิการท่ีเป็นรูปธรรมได้ 
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๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นองค์กรท่ีมี พรบ.การกระจายอ านาจท้องถ่ิน ซึง่ให้อ านาจท้องถ่ิน
ในการสนบัสนนุส่งเสริม ด าเนินการงานพฒันาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ และอ่ืนๆ ท่ีมีแผนงาน 
(แผนพฒันาต าบล 3 ปี แผนพฒันาต าบล 5ปี) งบประมาณ บคุลากร สนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง ยินดีท่ีจะ
เข้าร่วมด าเนินการในการสนบัสนนุให้เกิดการจดัท าข้อบญัญตัิท้องถ่ินด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ 7 ต าบล สนบัสนนุงบประมาณตามแผนงานท่ีเหมาะสมกบั
สภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนในพืน้ท่ี รวมทัง้เป็นหน่วยประสานงานหลกัในระดบัท้องถ่ินท่ี
จะเช่ือมโยงการสนบัสนนุจากหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ เข้ามาด าเนินการในพืน้ท่ีให้เกิดการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัจงัหวดั อบจ.ยินดีสนบัสนนุ
อปุกรณ์การด าเนินการในการพฒันาแหล่งน า้ การพฒันาถนนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
๒.๓ หน่วยงานราชการ 
- ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในระดบัพืน้ท่ี (อ าเภอแม่แจ่ม) เป็นหน่วยงาน ท่ีท า
หน้าท่ีเป็นแกนหลกัในการด าเนินการประสานงานความร่วมมือกบัทกุภาคส่วนเข้ามาร่วมสนบัสนนุการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่ขออนญุาตด าเนินการ ตามมาตรา ๑๙ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ การยกระดบัพฒันา
กลไกการท างานเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั การประสานหน่วยงานองค์กรภาคีเข้ามาสนบัสนนุ
ตามแผนงาน ยทุธศาสตร์เป้าหมายการขบัเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลสัอย่างเป็นรูปธรรม และหน่วยงาน
ราชการในระดบัจงัหวดั โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เช่ือมโยงแผน ยทุธศาสตร์พืน้ท่ี เช่ือมโยง
ประสานภาคีทกุภาคส่วนให้เกิดแผนงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีจะไปสนบัสนนุให้เกิดการปฏิบตัิการ
อย่างยัง่ยืน 
- ส่วนราชการกรมป่าไม้ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีป่าตามกฎหมาย ทัง้การอนรัุกษ์ 
ป้องกนั และฟืน้ฟยูินดีท่ีจะยกระดบัการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคี ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการป่าให้เกิดประสิทธิภาพและยัง่ยืน ทัง้นีโ้ดยจะพิจารณาน ากรอบกฎหมายป่าสงวน
แห่งชาติ มาตรา๑๙  ท่ีจะพจิารณาอนมุตัิ อนญุาตตามความเหมาะสม 
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- กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจดัการพืน้ท่ีอทุยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ และอทุยานแห่งชาติออบหลวง และพืน้ท่ีเตรียมการประกาศอทุยานแห่งชาติ
แม่โถ รวมทัง้ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติอ่ืนๆท่ีด าเนินการในพืน้ท่ี ยินดีท่ีจะเข้าร่วมด าเนินการในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครองอย่างยัง่ยืน ทัง้นีโ้ดยจะพิจารณา
พฒันาเป็นพืน้ท่ีด าเนินการน าร่อง ตามกรอบกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อไป 
- ส่วนราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียงข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรอ าเภอ เกษตรจงัหวดั) กรม
ทรัพยากรน า้ กรมประมง ฯลฯ เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการส่งเสริม สนบัสนนุการพฒันาอาชีพ 
ระบบการผลิตการเกษตร ระบบการจดัการน า้ ท่ีจะสามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี
กินดี และพฒันาพืน้ท่ีเกษตรให้สามารถเดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา สร้างป่า สร้างรายได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยืนได้ 
๒.๔ หน่วยงานองค์กรภาคีสนบัสนนุ 
- ส่วนงานวิชาการ งานข้อมลู ทัง้สถาบนัการศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง และส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เป็นองค์กรทาง
การศกึษา ข้อมลู ความรู้ท่ีสามารถหนนุเสริม สนบัสนนุงานวิชาการ งานวิจยั และเป็นพืน้ท่ีปฏิบตัิการ
ของนกัศกึษา คณาจารย์ ยินดีท่ีจะลงไปสนบัสนนุชมุชนเป็นนกัวิจยั ยกระดบังานวิจยัพืน้ท่ี ให้เกิดการ
ปฏิบตัิการการจดัการพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนได้ และการสนบัสนนุงานข้อมลูสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ GIS 
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาพืน้ท่ี การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีตามกรอบกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 
๑๙ ท่ีจะพจิารณาอนมุตัิ อนญุาตตามความเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- สถาบนัทางการเงิน อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทนุหมู่บ้านและชมุชน
เมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีมีทนุทางการเงินพร้อมท่ีจะด าเนินการในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจฐาน 
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รากท่ีมัน่คง การจดัการปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรซึง่เป็นปัญหาส าคญัในพืน้ท่ีสมควรได้รับการแก้ไข 
ทัง้นีย้ินดีท่ีจะน าเสนอเร่ืองการพกัช าระหนี ้ การปลกูไผ่ช าระหนี ้ การพฒันาความเข้มแข็งกองทนุ
หมู่บ้านท่ีจะมา สนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ีอย่างเหมาะสม เพ่ือพจิารณาอนมุตัิ อนญุาตตามความ
เหมาะสมต่อไป 
- หน่วยงานสนบัสนนุความเข้มแข็งองค์กรชมุชนและกลไกเชิงสถาบนั อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภา
องค์กรชมุชน(องค์การมหาชน) องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ภาคประชาสงัคม กรมส่งเสริมคณุภาพ
คณุภาพสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการสนบัสนนุความเข้มแข็งองค์กรชมุชน ในการพฒันา
กลุ่ม องค์กรเครือข่ายให้มีสถานะกลไกเชิงสถาบนั ทัง้นีย้ินดีท่ีจะสนบัสนนุให้เกิดการสร้างกลุ่ม องค์กร
เครือข่าย ให้มีสถานะท่ีเป็นทางการ ให้เกิดสภาองค์กรชมุชนทกุต าบล มีอาสาสมคัรพทิกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)ทกุหมู่บ้านท่ีจะดแูล ฟืน้ฟปู่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนบัสนนุส่งเสริมให้เกษตรกรทกุหมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและเช่ือมโยงพฒันา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะในระดบัชาติมาสนบัสนนุการปฏิบตัิการขบัเคล่ือนแม่แจ่มโมเดลพลสัอย่าง
มีพลงัร่วมกบัภาคีเครือข่ายอ่ืนๆในพืน้ท่ี 
- หน่วยงานสนบัสนนุระบบการตลาด การแปรรูป อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามคัคีเชียงใหม่ บริษัท
เชียงใหม่วิสาหกิจเพ่ือสงัคม เครือเจริญโภคภณัฑ์ (CP) สภาหอการค้า สภาอตุสาหกรรม จงัหวดั
เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ เป็นองค์กรภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาระบบการตลาด การแปรรูป เช่ือมโยงการผลิตของเกษตรกรสู่กลไกทางการตลาดในเมือง ทัง้นี ้
ยินดีจะสนบัสนนุ ส่งเสริมการตลาดให้กบัเกษตรกรทัง้ระบบการขายตรง และระบบการตลาดออนไลน์ 
และเช่ือมโยงการแปรรูปผลผลิตสู่การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานสนบัสนนุการเช่ือมโยงนโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คณะอนกุรรมการบรูณาการและ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างฯ (ภายใต้กลไก ป.ย.ป.) คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ  
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คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม เป็น
หน่วยงานองค์กรท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงประเด็นปัญหา สถานการณ์ กระบวนการท างานในพืน้ท่ี ยกระดบั
พฒันาให้เป็นข้อเสนอทางนโยบาย ยินดีท่ีจะสนบัสนนุให้เป็นพืน้ท่ีรูปธรรม โมเดลการขบัเคล่ือนแม่
แจ่มโมเดลพลสัสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนและยทุธศาสตร์ชาติ 
๓. การด าเนินการ บนัทกึเจตนารมณ์นี ้ในการด าเนินการขัน้ตอนต่อไป หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย
จะร่วมกนัก าหนดรายละเอียดเฉพาะเร่ืองภายใต้ขอบเขตนี ้ และต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องของแต่ละฝ่าย 
๔. บนัทกึเจตนารมณ์ฉบบันี ้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัของหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้องในการสนบัสนนุให้การขบัเคล่ือนแม่แจ่มโมเดลพลสัสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ท่ี
เป็นจริง และน าไปสู่การปฏิบตัิการในพืน้ท่ีตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอแม่แจ่มต่อไป 
๕. บนัทกึเจตนารมณ์นีมี้ระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีลงนามร่วมกนั หากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมี
ความประสงค์ท่ีจะยกเลิกความผกูพนัตามบนัทกึเจตนารมณ์นี ้ ให้ฝ่ายท่ีมีความประสงค์ดงักล่าวแจ้ง
ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทกุฝ่ายทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจในการด าเนินการตามบนัทกึความร่วมมือนี ้ หน่วยงานจงึได้ลงนาม
ร่วมกนั ท่ีจะแสดงเจตนารมณ์ร่วมสนบัสนนุให้แม่แจ่มโมเดลขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน
ต่อไป ทัง้นีเ้ม่ือได้อ่านและท าความเข้าใจโดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัและเก็บไว้
หน่วยงานละ ๑ ฉบบั 
ลงนาม ณ วนัท่ี ๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชมุเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อบจ.เชียงใหม่ 
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ค ากล่าวถวายราชสดุดี 
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกรู 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

โดยแม่ทพันอ้ยภาคท่ี 3 ( พลโท สมพงษ ์ แจง้จ ารัส ) 
วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

ณ.หมู่บา้นแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
*********************** 
ขอพระราชทานกราบบงัคมทูล พระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีบาท 
 ขา้พระพุทธเจา้ พลโท สมพงษ ์ แจง้จ ารัส / แม่ทพันอ้ยท่ี 3 / พร้อมดว้ยขา้ราชการและพสกนิกร 
ชาวอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ / ท่ีไดม้าชุมนุมพร้อมกนั ณ มณฑลพิธีแห่งน้ี/เพื่อถวายราชกศุล
เฉลิมพระเกียรติ / เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ของใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท / อนัเป็นวาระ
ส าคญัยิง่ของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในวนัน้ี 
             วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของทุกปี/เป็นวนัส าคญัยิง่ของปวงขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย / ท่ีจกั
ไดแ้สดงความจงรักภกัดี / และเทิดพระเกียรติคุณใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท / ซ่ึงเป็นม่ิงขวญัของปวงชน
ชาวไทย / พระราชกรณีกิจนานปัการ / ท่ีทรงพระราชวริิยะ อุตสาหบ าเพญ็ / อยา่งไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหน่ือย  / ลา้นเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข ์  / และพระราชทานความร่มเยน็เป็นสุข / แก่อาณาประชาราษฎร์
และบา้นเมืองเสมอมา โดยมิทรงยอ่ทอ้  / ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ / ท่ีทรงปฏิบติั
อยา่งมากมาย / ลว้นจารึกอยูใ่นหวัใจ ของปวงขา้พระพุทธเจา้และพสกนิกรตลอดไป 
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                           ณ ศุภวาระวนัมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น้ี / 
ขา้พระพุทธเจา้ พร้อมดว้ยขา้ราชการและพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าชาว อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่/ขอ
พระราชทานพระราชวโรกาส/แสดงความจงรักภกัดี/นอ้มอญัเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย/และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลก / ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสยามเทวาธิราช / และสมเดจ็พระบูรพมหา
กษตัริยาธิราชเจา้ทุกพระองค ์ / โปรดอภิบาลรักษาใตฝ่้าละอองธุลีบาท / ใหท้รงพระเจริญ ทรงมี
พระชนมายยุิง่ยนืนาน / เพียบพร้อมดว้ยจตุรพิธพรชยัมงคล /หากมีพระราชประสงคจ์  านงหมายส่ิงใด / 
ขอจงสัมฤทธ์ิสมพระราชหฤทยัปรารถนาทุกประการ / พระเกียรติคุณแผไ่พศาลทัว่ทุกทิศานุทิศ / สถิต
เป็นม่ิงขวญั ร่มเกลา้ของขา้พระพุทธเจา้/ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง / ตลอดกาลนานเทอญ 
 
                                                                                                      ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 
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ค ากล่าวรายงานของนายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) / 

กล่าวรายงานต่อ  พลโท สมพงษ์  แจ้งจ ารัส มทน.3  ผู้แทน พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท ประธานในพธีิ
ราชสดดีุ 

 
                    ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “สาน
ต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน” ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโครงการ
ต่อยอดจากปี ๒๕๕๙  มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๔ ต าบล ต าบล ๒๘ หมู่บ้าน และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑. 
ต.แม่นาจร ๒๘๘ ฝาย  อ่างพกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒. ต.แม่ศกึ ๙๒ ฝาย ๓. ต.กองแขก ๑๘  ฝาย 
๔. ต.ช่างเคิง้ ๑๑ ฝาย รวมทัง้หมด ๓๖๐ ฝาย  ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตงุติง  น า้ป่าพดัถล่ม
ท าให้เสียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได้ ขอสนบัสนนุปนูซีเมนต์  ๒๘๐  ถงุ    
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 กระผม/ นายอ าเภอแมแ่จม่ (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) /  มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง/ ท่ี    พลโท 
สมพงษ์  แจ้งจ ารัส มทน.3  ผู้แทน ทา่นผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ได้กรุณามาเป็น
ประธานในพิธีราชสดดีุ /  เน่ือง   ในโอกาส สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
 

                 “สานตอ่พระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สูค่วามยัง่ยืน” ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเข้าร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ต าบล ๒๘ หมูบ้่าน และ ๑ สภอ.แม่แจม่ ๑. ต.แมน่าจร ๒๘๘ ฝาย  อ่างพกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ 
อา่ง ๒. ต.แมศ่กึ ๙๒ ฝาย ๓. ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ต.ชา่งเคิง้ ๑๑ ฝาย รวมทัง้หมด ๓๖๐ ฝาย  ๕. สภอ.แมแ่จ่ม 
สร้างสะพานแมต่งุตงิ  น า้ป่าพดัถลม่ท าให้เสียหาย ราษฎรไมส่ามารเดนิทางได้ ขอสนบัสนนุปนูซีเมนต์  ๒๘๐  ถงุ    

เชียงใหม ่เป็นจงัหวดัหนึง่ของไทย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ ๒๐,๑๐๗ 
ตารางกิโลเมตร ซึง่ใหญ่เป็นอนัดบั ๒ ของประเทศ มีประชากร ๑,๗๓๕,๗๖๒ คน มากเป็นอนัดบั ๕ ของประเทศ ใน
จ านวนนีเ้ป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองและชานเมือง ๙๖๐,๙๐๖ คน โดยจงัหวดัเชียงใหมท่ิศเหนือติดตอ่กบั
รัฐฉานของเมียนมา 

          อ าเภอแมแ่จม่ / ประกอบด้วยต าบลจ านวน  ๗ แหง่ ๑๐๔ หมูบ้่าน / มีประชากรประมาณ  ๕๖,๗๒๓    คน / 
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท านา / ปลกูข้าว / เป็นอาชีพหลกั / ในการนีน้ า้จงึเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและด ารงชีพ /                                  

                 บดันี ้/ ได้เวลาอนัสมควรแล้ว / กระผม / ขอเรียนเชิญ    พลโท สมพงษ์  แจ้งจ ารัส มทน.3  ผู้แทน 
ผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)   /  ประกอบพิธีถวายราชสดดีุ / เน่ือง  ในโอกาส สมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ์ 
สร้างฝายถาวร ๓๖๐ ฝาย อ่างเก็บน า้ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อา่ง ถวายเป็นพระราชกศุล ตามล าดบัตอ่ไปครับ 
นายอ าเภอแมแ่จม่ 
 (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) /   
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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ค ากล่าวรายงานของ นายภสูวสัด์ิ  สุขเลีย้ง  ประธานโครงการฯ 
กล่าวรายงานต่อ พลโท สมพงษ์  แจ้งจ ารัส มทน.3  ผู้แทน  ผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิ

สารท) ประธานในพิธีราชสดุดี 
          ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  เปิดโครงการปฐมฤกษ ์สร้างฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเกบ็น ้าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง     
 

                     พลโท สมพงษ์  แจ้งจ ารัส มทน.3  ผู้แทน  ผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธ 
สารท) ประธานในพิธีราชสดุดี เน่ืองในโอกาส  สมเดจ็พรเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง 
กรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙   
                        กระผม  นายภูสวสัด์ิ  สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ  ดว้ยส านึกในสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
เจริญพรชนมพรรษา ๖๖  พรรษาวนัท่ี กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ เพื่อนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเดจ็พรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนบัเป็นมหามงคลสมยัพิเศษยิง่ สมควร 
ท่ีจะจดังานเฉลิมฉลองใหส้มพระเกียรติ การน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยคณะท างานร่วมการ 
ปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนอง          แนวพระราชดาริ(คพร.)    วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดั 
เชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก   องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก ขา้ราชการ พสกนิกรชนเผา่ทุกหมู่เหล่า  “สานต่อพระราชปณิธาน  
สร้างฝายชะลอน ้าสู่ความยัง่ยนื” ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ต าบล ๒๘  
หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑. ต.แม่นาจร ๒๘๘ ฝาย  อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 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  น ้าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง    
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โครงการสร้างฝายชะลอน า้และปลูกป่าในพืน้ทีป่่าต้นน า้แม่แจ่ม 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

พื้นท่ีลุ่มน ้าแม่แจ่มมีทั้งหมด ๑,๗๐๕,๐๐๓ ไร่ เป็นพื้นท่ีป่า ๑,๔๐๑,๕๕๖.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๐๘ แบ่งออกเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ ๘๒๙,๘๐๐ ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ ๕๓๖,๑๖๘.๗๕ ไร่ ป่าผลดัใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู ๒๐,๑๐๕.๒๕ ไร่ ท่ีเหลือเป็นป่าสมบูรณ์ ๑๑,๙๑๘.๗๕ ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์รอการ
ฟ้ืนฟู ๓,๕๕๖.๒๕ ไร่ 

ผนืป่าร้อยละ ๘๒.๐๘ ของพื้นท่ีลุ่มน ้าปิงส่วนท่ี ๓ ใหน้ ้าไปหล่อเล้ียงผูค้นตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า 
และปลายน ้ามากถึงร้อยละ ๔๐ ของแม่น ้าปิงและร้อยละ๑๖ ของแม่น ้าเจา้พระยา ถูกคุกคามจากการท า
เกษตรเชิงเด่ียว และการลกัลอบตดัไม ้ในแต่ละปีท าใหผ้นืป่าตน้น ้าแห่งน้ีลดลงไปหลายหม่ืนไร่ 

จากขอ้มูลส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ๓ ปีท่ีผา่นมา ผนืป่าตน้น ้าถูกแปรสภาพเป็น
ไร่ขา้วโพด ๘๖,๓๐๔ ไร่ในปีพ.ศ.๒๕๒๒ เป็น ๑๐๕,๔๖๕ ไร่ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ ขณะท่ีตน้ไมข้นาด
ใหญ่ในพื้นท่ีป่าตน้น ้า ถูกโค่นขายใหก้บันายทุนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่า
ตน้น ้า ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสิงสาราสัตวแ์ละพืชนานาพนัธุ์ เหลือเพียงผนืดินโล่งเตียนและแหง้แลง้ 

พอฤดูฝนกป็ระสบปัญหาน ้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม พดัเอาหนา้ดินและโคลนลงสู่ท่ีราบลุ่มน ้า
อยา่งรวดเร็ว ท าใหแ้ม่น ้าล  าหว้ยต้ืนเขินในช่วงสั้นๆ ท าใหร้ะบบชลประทานเสียหายจนใชก้ารไม่ได ้พอ
ฤดูแลง้ปริมาณน ้าตามล าหว้ยสาขาลดลงไป หลายสาขาแหง้ขอด ระบบชลประทานท่ีก่อสร้างโดยไม่
ค านึงถึงสัมพนัธภาพดินน ้าป่าใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้ ท่ีซ ้ าร้ายกวา่นั้นกคื็อปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนทุกๆ ปี
จากการเผาไร่และเผาป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูค้นมากมายจนยากจะแกไ้ขได ้
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สภาพปัญหาดงักล่าวมาน้ี จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาระดบัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหป่้า
ตน้น ้าแม่แจ่มท่ีถูกท าลายลงไปเร่ือยๆ โดยการสร้างฝายชะลอน ้า ปลูกป่าถาวรและใหชุ้มชนร่วมกนัดูแล
รักษาและใชป้ระโยชนร่์วมกนั 
 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินโครงการดงัน้ี 
 
๑.วตัถุประสงค์ 

๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และเฉลิม
พระเกียรติ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เน่ืองในวโรกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

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

 
๒.พืน้ทีเ่ป้าหมายบรรเทาภัยแล้ง 
 ด าเนินการสร้างฝายชะลอน ้าก่ึงถาวรในพื้นท่ีๆ พื้นท่ีเป้าหมายบรรเทาภยัแลง้ 
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๓.ระยะเวลา สิงหาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ 
 
๔.ฝ่ายการรักษาพยาบาล 
       ๔.๑ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลอ าเภอแม่แจ่ม 
 
๕.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความมัน่คง 
        ๕.๑ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรแม่แจ่ม 
 
๖.หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายร่วมด าเนินโครงการ 

๑.องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
๒.อ าเภอแม่แจ่ม 
๓.องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
๔.หน่วยโครงการพฒันาป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สวนป่าสิริกิต์ิ ท่ี 6 (แม่ซา) 
๕.กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
๖.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) 
๗.มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพฒันา 
๘.องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก 
๙.สถานีต ารวจแม่แจ่ม 
๑๐.องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก 
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๗.ผู้ประสานโครงการ 
             อาจารยภู์สวสัด์ิ  สุขเล้ียง องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
 
๘.กจิกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.งานวางแผน เดือนตุลาคม  
๒.การเตรียมตวั ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๐ 
๓.การพบปะพดูคุยท าความเขา้ใจกบัผูน้  าชุมชนและชาวบา้น ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๖๐ 
๔.ขนส่ง  ๓๐ พฤศจิกายน ๖๐ – ๕ พฤศจิกายน ๖๐ 
๕.ประชุม “การบริหารจดัการน ้า โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐   
      เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ณ ท่ีวา่การอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
๖.รับมอบปูนจาก บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั ๑ ธนัวาคม ๖๐ - ๒๐ ธนัวาคม ๖๐ 
๗.ก่อสร้างฝาย ๘-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๘.ท าพิธีส่งมอบฝาย วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๙.ระเมินตรวจสอบและรายงาน  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๑๐.ประชุมเตรียมจดังาน “การบริหารจดัการน ้า โครงการสร้างฝายถาวร” วนัพฤหสับดีท่ี ๑๕กมุภาพนัธ์   
       ๒๕๖๑  
         ๑๑.๑ ก าหนดจุด   เฮลิคอปเตอร์ ลง 
         ๑๑.๒ ก าหนดจุด  เปิดฝายเฉลิมพระเกียรติ 
         ๑๑.๓ ก าหนดจุด  เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ ณ.โรงเรียนปางอุย สาขาแม่สะต๊อบ 
         ๑๑.๔ ก าหนดจุด  ซุม้เฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร.10 
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๙.ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
 
              บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ ลูกคา้ บริจาคปูน TPI อดัแรง ๒,๕๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช 
๓๐ มว้น ขนาด  ๘๒x๔๕ CM รวมมูลค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท (ส่งมอบปูน วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๖๐) 
             บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ  ากดั บริจาคปูน TPI อดัแรง ๑๒๐๐ ถุง รวมมูลค่า 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (รับมอบเงินวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐)              
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ ลูกคา้ บริจาคปูน TPI อดัแรง ๑,๒๐๐ ถุงรวมมูลค่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ 
บาท    (ส่งมอบปูน วนัที    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)   
     
๑๐.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑. ชุมชนภูมิใจ รู้สึกเป็นเจา้ของท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมคืนผนืป่าตน้น ้าและร่วมกนัดูแลรักษา 

 ๒. ปลูกฝังจิตส านึกราษฎรในทอ้งถ่ินใหมี้ใจรักษต์น้ไม ้รักษป่์าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม                   

 ๓. ฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษท่ี์เส่ือมโทรมและเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้นเขตชุมชนทอ้งถ่ินอนัจะเป็นการ
ฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มในเขตชุมชนทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน 

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

            ๕ การเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ เพื่อใหช้าวบา้นมีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอต่อการเพาะปลูก 
และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ี การสร้างฝายชะลอน ้า 
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๑๑.ผู้รับผดิชอบการเงิน 

 นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา  

 บริหารจดัการ ปูนซีเมนต ์

 (PEPSI-COLA (TRADING) CO.,LTD บริจาคเงิน จ  านวนเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท) 

  

๑๒.ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 

 นายอ าเภอแม่แจ่ม รับผดิชอบปูนซีเมนต ์จากบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั 

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

๑๓.ฝ่ายด าเนินโครงการ   

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 อ.พลัลภ สุวรรณมาลิก. ประธานคณะท างานร่วมการ ปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้น     ชนบท 

สนองแนวพระราชดาริ   (คพร.)  

 นายอ าเภอแม่แจ่ม 

 ผกก.สถานีต ารวจแม่แจ่ม 

 กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่. 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่. 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่. 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ต  าบลช่างเค่ิง อ  าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่. 
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 ผูใ้หญ่บา้น (ศอ.บต.) ต  าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ (การล าเลียงวสัดุจาก

ท่ีวา่การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย) 

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

ท่ีวา่การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย) 

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

ท่ีวา่การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย 

 ผู้ใหญ่บ้าน (ศอ.บต.) ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่(การล าเลียงวสัดุ

จากท่ีวา่การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย 

 ร.ท.ถนอม แสงแกว้ หน.ชุด ร้อย.รส.มทบ.33 อ.แม่แจ่ม ดูแลสนามเฮลิคอปเตอร์ 

ประสานงานท่านแม่ทพันอ้ยท่ี๓ งานรักษาความเปลอดภยั งานมวลชนสัมพนัธ์ 

ขอ้มูลการจดัท าฝาย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      
ล าดบัท่ี บา้น จ านวนฝาย 

ผลการด าเนินงาน 
ส าเร็จ ก าลงัด าเนินการ รวม 

1 นากลาง 21 - 21 21 
2 แม่สะตอ้บ 27 24 3 27 
3 สะมอจาล่าง 5 5 - 5 
4 ผาละปิ 8 8 - 8 
5 ขนุแม่ราจี 3 - 3 3 
6 หว้ยบง 9 - 9 9 
7 หว้ยผกักุด 9 - 9 9 
8 นาฮ่องใต ้ (สบจอก) 10 10 - 10 
รวม 92 47 45 92 
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ขอ้มูลการจดัท าฝาย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      
ล าดบัท่ี บา้น จ านวนฝาย 

ผลการด าเนินงาน 
ส าเร็จ ก าลงัด าเนินการ รวม 

1 ผาผึ้ง 6 6 - 6 
2 แม่หลุ 4 

 
2 4 

3 อมเมง็ 2 
 

2 2 
4 กองแขกใต ้ 1 - 1 1 
5 กองแขกเหนือ 1 - 1 1 
6 อมขดู 1 - 1 1 
7 แม่คงคา 1 - 1 1 
รวม 16 8 8 16 
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ขอ้มูลการจดัท าฝาย 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
        

ล าดบัท่ี บา้น จ านวนฝาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ส าเร็จ ก าลงัด าเนินการ รวม 
 1 สบแม่รวม 35 30 5 35 
 2 แม่นาจร 4 4 - 4 
 3 แม่วาก 2 2 - 2 
 4 แม่น ้าเค้ียว  1 1 - 1 
 5 แม่มะลอ 45 35 10 45 
 6 แม่เอาะ 47 34 13 47 
 7 แม่นาจรเหนือ 4 3 1 4 
 8. หมู่บา้นแม่เอาะ หมุท่ี 10 80 80 - 80  

9. หมู่บา้นใหม่พฒันา หมู่ 14 20 20 - 20  
รวม 238 209 29 238 

 
       ขอ้มูลการจดัท าฝาย 

ราษฏรต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      
ล าดบัท่ี บา้น จ านวนฝาย 

ผลการด าเนินงาน 
ส าเร็จ ก าลงัด าเนินการ รวม 

1 หมู่บา้นป่าตึง หมู่ท่ี13 11 11 - 11 
รวม 11 11 29 11 
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สรุปผลการท างาน 
 

               โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราช
กศุล” ในพืน้ท่ีป่าต้นน า้แม่แจ่ม ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโครงการต่อยอก
ระยะท่ี ๓ โดยเน้นความต้องการของราษฏรเป็นหลกั ยดึหลกั MASS NEED  โดยมี องค์การป่ารักษ์น า้
แห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจาก ๒๘ หมู่บ้าน ใน ๔ ต าบล มีความต้องการสร้างฝายชะลอน า้ เพ่ือ
กกัเก็บน า้ไว้ใช้ในการอปุโถค และ การเกษตร อย่างยัง่ยืน และ มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือกา
พฒันา  ดแูลรับผิดชอบเงินบริจาคจากภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุจากผู้สนบัสนนุโครงการ บริษทั ซี
อาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั โดยมีเป้าหมายในการสร้างฝาย
ชะลอน า้และอ่างกกัเก็บน า้เพ่ือการฟืน้ฟปู่าและน า้เพ่ือการเกษตรของชาวบ้านในพืน้ท่ี ๒๘ หมู่บ้าน  ๔ 
ต าบลประกอบด้วย ต าบลแม่ศกึ ต าบลแม่นาจร ต าบลกองแขก ต าบลช่างในการด าเนินโครงการ 
หน่วยงานภาคีในพืน้ท่ี ร่วมประชมุกบัแกนน าชมุชนและจดัตัง้คณะท างานร่วมของโครงการ
ประกอบด้วยตวัแทนจาก4 องค์กรผู้น าชมุชน และ องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย เพ่ือรับผิดชอบ
ในการวางแผน ด าเนินงานและติดตามผล การวางแผนสร้างฝายชะลอน า้ของชมุชน เดิมเกิดขึน้จาก
การส ารวจและก าหนดจดุสร้างฝาย ตามความต้องการของชมุชน และการประเมินศกัยภาพของ
ชาวบ้านท่ีต้องการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ซึง้ท าให้ระยะแรกของการด าเนินโครงการทัง้พกิดัการสร้างฝาย 
และรูปแบบฝายท่ีสร้าง ค านงึถึงสภาพพืน้ท่ี สภาพป่า สภาพล าห้วยและการใช้ประโยชน์จากน า้ เป็น
แผนงานชมุชนในการบริหารจดัการน า้  และจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการสร้าง
ฝายท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีการด าเนินงานตามแผนโครงการได้ก่อสร้างฝายจ านวน ๓๖๐ ฝาย ใน ๒๘ 
ชมุชนเป้าหมายและขดุบ่อกกัเก็บน า้ขนาด ๖x๖ เมตร ลกึ๒ เมตร ในพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยภาคีร่วมเป็น
บทบาท ด าเนินการพฒันาทกัษะการสร้างฝายและตดิตามให้ค าแนะน าในพืน้ท่ี ๔ องค์การบริหารส่วนต าบล 
สนบัสนนุการขนสง่ปนูซีเมนต์ไปยงัพืน้ท่ีสร้างฝายและชาวบ้านในพืน้ท่ีด าเนินการสร้างฝายตามแผนการ
จดัการน า้ของชมุชน  
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                ฝายท่ีถกูต้อง ส่งผลกระทบต่อการค านวณวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ ท าให้เม่ือปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ีไม่
สามารถสร้างฝายได้ตามแผนงาน นอกจากนีบ้างพืน้ท่ีมีสภาพแห้งแล้งจดัไม่มีน า้ส าหรับผสม
ปนูซีเมนต์เพ่ือเสร้างฝาย จงึจ าเป็นต้องปรับจดุสร้างฝายใหม่ให้เหมาะสม ในการดเนินโครงกานครัง้นี ้
เป็นโอกาสท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์กรชาวบ้านได้ทบทวนและพฒันาทกัษะใน การบริหารจดัการน า้ของ
ชมุชน นอกเหนือจากการสร้างฝายและขดุบ่อกกัเก็บน า้ ใน ๒๘ ชมุชนเป้าหมายได้ร่วมพฒันาแผนการ
จดัการน า้ของชมุชน และเรียนรู้วิธีการสร้างฝายท่ีถกูต้อง ท่ีจะน าไปสู่การจดัการน า้ของชมุชนอย่างยิ่ง
ต่อไป 
 
กจิกรรมที่ด าเนินการ 
           1.การประชมุชีแ้จง ท าความเข้าใจและท าแผนการท างานร่วมระหว่าง ๔ องค์การบริหารส่วน
ต าบล และผู้น าชาวบ้าน และหน่วยงานท่ีเก่ียวช้องในวนัท่ี ๔ ธนัวาคม  ณ ห้องประชมุท่ีว่าการอ าเภอ
แม่แจ่ม โดยนายอ าเภอแม่แจ่มได้มอบหมายให้ปลดัอาวโุส เป็นประทาน ผู้ เข้าร่วมประชมุ ๒๐ ท่าน 
จาก องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาจร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก ตวัแทนราษฏรบ้านป่าตงึ ต าบลช่างเคิง่ 
ผกก.สภอ.แม่แจ่ม และ เจ้าหน้าป่าไม้แม่แจ่ม ตวัแทนชาวบ้าน และผู้น าชมุชน ๒๘ ชมุชน และ
เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือกาพฒันา   
ผลการประชุม 

๑.๑ ก าหนดให้ชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมายจดัตัง้คณะท างานร่วมของ ๒๘ ชมุชน เพ่ือ
รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ร่วมกบัมลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือกาพฒันา  
เพ่ือความโปร่งใส และติดตามรายงานผลงาน 
 
 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/


27 

 

 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                      ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                              ต  าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                            จงัหวดัเชียงใหม่  50140 

 
               ๑.๒ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสนบัสนนุชมุชนในการสร้างฝาย โดย ท่าน
นายอ าเภอแม่แจ่มเป็นประธานรับมอบปนูซเิมตร์จากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ ลกูค้า บริจาค
ปนู TPI อดัแรง ๒,๕๖๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๓๐ ม้วน ขนาด  ๘๒x๔๕ CM รวมมลูค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ 
บาท (ส่งมอบปนู วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๖๐) 
                ๑.๓ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั บริจาคปนู TPI อดัแรง ๑๒๐๐ ถงุ รวมมลูค่า 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (รับมอบเงินวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐)              
                ๑.๔ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ ลกูค้า บริจาคปนู TPI อดัแรง ๑,๒๐๐ ถงุรวมมลูค่า 
๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท    (ส่งมอบปนู วนัที    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)   ชาวบ้านรับผิดชอบในการสร้าง
ฝาย 
                ๑.๕ ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานร่วมกนัเพ่ือกรอบในการด าเนินงาน 
๒. การประชมุร่วมองค์กรชมุชนเป้าหมาย ๒๘ ชมุชน เพ่ือจดัตัง้คระท างานร่วมกนัในวนัท่ี ๔ 
ธนัวาคม ๒๕๖๐  ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบไปด้วยตวัแทนชาวบ้านจาก ๒๘ ชมุชน และเจ้าหน้า
องค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๒๐ คน 
 
ผลการประชุม 
 ๒.๑ จดัตัง้คณะท างานร่วมของ ๒๘ ชมุชน  โดยมี องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นตวัแทน                
 ๒.๒ ร่วมก าหนดขัน้ตอนในการสืบราคาปนูซีเมนต์ และขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างตาม  ระเบียบของ
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศท่ีต้องมีการสืบราคาต ่าสดุ ราคา๑๐๕บาท ต่อ๑ ถงุเพ่ือจะได้ปนูซีเมนต์
จ านวนมากขึน้ โดยมลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือกาพฒันา  จดัท าบนัทกึของจดัซือ้ และจดัท าสญัญา
จดัซือ้กบัร้านค้าท่ีเสนอราคาต ่าท่ีสดุและเป็นไปตามเง่ือนไขทีคณะกรรมการก าหนด 
๒.๓ ร่วมก าหนดหลกัเกณฑ์ของปนูซีเมนต์ โดยก าหนดปนูซีเมนต์ท่ีจดัซือ้เป็นปนูซีเมนต์ทีพีไอ ซึง่
เหมาะสมกบัการสร้างฝายมากกว่าปนูซีเมนต์ทัว่ไปและร้านค้าต้องจดัส่งถึงตวั 
 

http://www.wilderness-thailand.com/


28 

 

 
องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
  

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                       ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                                ต  าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                              จงัหวดัเชียงใหม่  50140 

๓.การขนส่งปนูซีเมนต์ ไปยงัพืน้ท่ีเป้าหมาย ๒๘ ชมุชน ด าเนินการโดย ตวัแทนราษฏรจาก๒๘ชมุชน
มารับปนูซีเมนต์จาก ปนูซเิมตร์จากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั และ ลกูค้า บริจาคปนู TPI อดัแรง 
๒,๕๖๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๓๐ ม้วน ขนาด  ๘๒x๔๕ CM รวมมลูค่า ๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท (ส่งมอบ
ปนู วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๖๐)ณ ท่ีว่าราชการอ าเภอแม่แจ่ม  วนัที    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งมอบปนู จาก
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ ลกูค้า บริจาคปนู TPI อดัแรง ๑,๒๐๐ ถงุรวมมลูค่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ 
บา ราษฏรมารับณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ  
๔.วนัท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือกาพฒันา  รับมอบเงินบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า 
(ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั บริจาคปนู TPI อดัแรง ๑๒๐๐ ถงุ รวมมลูค่า ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท  ได้จดัซือ้ปนู
ปนูซเิมตร์ จากราษฏรท่ีเข้าร่วมโครงการ              
๕.วนัท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ การประชมุเตรียมความพร้อมจดังาน  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้าง
ฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล” ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่วนัศกุร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
        ๑.ในช่วงการพฒันาและเสนอโครงการ เป็นช่วงฤดฝูน ไม่สามารถ สร้างฝายได้ตามหมายก าหนด 
            คณะท างานชมุชนจงึได้มีการเปล่ียนจดุการสร้างฝาย ซึง่ยงัคงอยู่ภายใต้แผนผงัการบริหาร  
            จดัการน า้ของชมุชน และบางส่วนยงัรอให้ระดบัน า้ลดลงเพ่ือก่อสร้างเพิม่เติม 
       ๒.ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมสร้างฝาย เป็นช่วงฤดเูก็บเก่ียวข้าวโพด การก่อสร้างในหลายจดุท่ี 
            ก าหนดไว้ใน   แผนงานโครงการท่ีเสนอ ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากความไม่พร้อมของ 
            ราษฏร  
        3.การสรรหาเจ้าภาพสถานท่ีในการจดังาน ในท่ีประชมุได้คดัเลือก อบต.แม่ศกึ ซึง่มีความพร้อม
มากว่า อบต.กองแขก ทัง้ด้านจ านวนฝายท่ีสร้าง ความพร้อมของชมุชน และสถานท่ี ท่ีส าคญัยงัไม่เคย
จดังานเฉลิยมพระเกียรติมาก่อน จากเดิมท่ี อบต.แม่นาจร ขอเป็นเจ้าภาพ และได้สละสิทธ์ิ เหตเุพราะ
เคยจดังานมาแล้ว ๒ ครัง้ จงึเปิดโอกาสให้ อบต.แม่ศกึ และ อบต.กองแขก ได้มีโอกาสจดังาน 
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การด าเนินงานโครงการกบัผลท่ีคาดหวงั 
       ๑.ผลต่อตวัชาวบ้านและองค์การชาวบ้านในพืน้ท่ี ปรากฏผลชดัเจนในประเด็นดงันี ้
                 ๑.๑ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการด าเนินงานโครงการ โดยเฉพาะความ 
                         ร่วมมือระหว่างองค์กรชาวบ้าน และองค์กรบริหารส่วนต าบล ในการอนรัุกษ์ทรัพยากร 
                         ป่าไม้  และน า้ 
                ๑.๒ ความตื่นตวัองค์กรชาวบ้านในพืน้ท่ี กบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ และน า้ จากฝายท่ี          
                     ชาวบ้านสร้างขึน้และสามารถกกัเก็บน า้ไว้ได้ ท าให้ชาวบ้านบางส่วนสามารถดงึน า้ไปใช้ 
                     ส าหรับการเกษตรได้ ท าให้ชาวบ้านให้ความสนใจและมีความต้องการในการก่อสร้าง 
                     ฝายชะลอน า้เพิม่ นอกจากนีช้าวบ้านยงัร่วมมือกนัท าแนวป้องกนัไฟป่า 

๑.๓ จากความต้องการสร้างฝายชะลอน า้สู่การวางแผนการบริหารจดัการน า้ในภาพรวม 
ของหมู่บ้าน ซึง่เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีป่าต้นน า้ ระบบการฟืน้ฟปู่าต้นน า้ด้วย
ฝายชะลอน า้และการวางแผนการใช้ประโยชน์น า้โดยก าหนดเป็นเป้าหมายการจดัการ
บริหารการจดัการน า้อย่างมีส่วนร่วม แสดงเป็นผงัการบริหารจดัการน า้ของชมุชน ซึง่
ช่วยได้ชาวบ้านก าหนดเป้าหมายและแผนการท างานท่ีชดัเจน 

       ๒.ผลต่อสภาพแวดล้อม การสร้างฝายดกัตะกอน จะช่วยในการกกัเก็บน า้ ราษฏร สามารถน าน า้
ไปใช้ในการด ารงชีวิต ใช้ท าการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทัง้ปี เช่น ปลกูผกั เลีย้งสตัว์ ท าไร่ ท า
สวน 
       ๓.สร้างอาชีพ มีรายได้ได้ตลอดทัง้ปี ทัง้การน าผลผลิตจากป่า อาทิ เห็ดต่างๆ ผกัหวาน น า้ผึง้ 
สมนุไพร ไปขาย บางแห่งมีธรรมชาติท่ีสวยงาม จนสามารถเปิดเป็นโฮมสเตย์สร้างรายได้เสริมให้ชมุชน 
       ๔.เป็นแหล่งท่องเท่ียว พกัผ่อน หย่อนใจ ของชาวบ้าน เช่น เด็กเล่นน า้คลายร้อน สถานท่ีออก 
ก าลงักาย เพราะอยู่ใกล้น า้ตก 
       ๕. ช่วยดกัตะกอนแม่น า้ ก่ิงไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ท าให้ล าน า้หลงัฝายตืน้เขินช้าลง เก็บกกั
น า้ ท าให้เกิดความชุ่มชืน้ ในบริเวณฝายและพืน้ท่ีเหนือฝาย 
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่สะต๊อบ ม.3) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายวญิํู  กอยความดี   
2 นายวริะ  ประพะโสภิต   
3 นายบุ  รักเกียรติพงศ ์   
4 นายสุรศกัด์ิ  พนาสันติคุณ   
5 นายหม่อกุส่วย  เถมินพนา   
6 นายตะแปนุ  ปทุมวรนาถ   
7 นายสุรพิชญ ์ ศกัด์ิชลธากุล   
8 นายพรชยั  ศกัด์ิชลธากุล   
9 นางรุ่งทิวา  มนสัมโนกุล   
10 นายนิกร  สกุลส าราญใจ   
11 นายมาคาโย  สมรวาณิชการ   
12 นายพิทกัษณ์  พีรภทัรปัญญา   
13 นายจรุง  ศกัด์ิประทีปกุล   
14 นายแยมู  วริะชลิต   
15 นายส่วยท ู กมลฤทยักุล   
16 นายพะคูดี  กระจ่างโรคกิติ   
17 นายหม่อทูโย  มนสัมโนกุล   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่สะต๊อบ ม.3) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
18 นายประพนัธ์  มนตราประทีป   
19 นายพงศศ์รี  ควา้ธรรม   
20 นายเกวฉ่า  จตุวรรมวาที   
21 นายจอคล่ีทุ  เพิ่มพลูผลสวสัด์ิ   
22 นายพนา  นนัทวีเชียร์ฤทธ์ิ   
23 นายพงษพ์ฒัน์  พงษเ์มฆามาศ   
24 นายพนัเลิศ  วจิกัรโอฬาร   
25 นายวชัรา  วจิกัรโอฬาร   
26 นางสีบือ  ภูผาอารักษ ์   
27 นางฉตัรพร  นภาประดาว    
28 นายพะโมเอ มนตราประทีป   
29 นายศีรีศกัด์ิ  สกุลส าราญใจ   
30 นางหน่อลาแข่  กระจ่างโชคกิตติ   
31 นายสมพร  ขจรเกียรติมาลี   
32 นายมติชน  มนสัมโนกุล   
33 นายพามีแฮ  กุลขจรธรรม   
34 นายพาหมีดู  พีรภทัรปัญญา   
35 นายหม่อทูคา  มนสัมโนกุล   
36 นายบุญยนื  มธุรสเบญจา   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่สะต๊อบ ม.3) 

    ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
37 นายอิแปะแหละ  ศกัด์ิชลธากลุ   
38 นายบุคา  กาลจกัรวาล   
39 นางอิวา  ภูผาอารักษ ์   
40 นายบุญจนัทร์  ศรีโรคชยักิจ   
41 นายสมพร  แม่นดี   
42 นายบุญทอง  มธุรสเบญจา   
43 นายหม่อคา  สมรวณิชการ   
44 นายว ิ รักษพ์งษไ์พร   
45 นายพงศกร  เพิ่มยศสกุล   
46 เด็กชายยอดรัก  ผึ้งแสนงาม   
47 นายวรีวุฒิ  ใจอนนัพนัธ์   
48 นายศกัด์ิสกุล  น าโชคอริยะ   
49 นายวสันต ์ ผึ้งแสนงาม   
50 นายเจริญชยั  รักเกียรติพงศ ์   
51 นายจนัทร์ต๊ิบ  นิยมเกียรติไพรศาล   
52 นายเจาะหน่าดู  จิตราเริงเกษม   
53 นายพะหม่อปี  จารุวฒัมงคล   
54 นายพะโป่มี  รักเกียรติพงศ ์   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่สะต๊อบ ม.3) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
55 นายพะหม่อสุ  จารุวฒัมงคล   
56 นายริละ  ลามิพงศ ์   
57 นายกาพอ  วดีสุปัญญา   
58 นายชวน  กระจ่างกิจเงินทวี   
59 นายพะแนคา  ธีรเดชคชา   
60 นายแถะโย  อมรกิจกมล   
61 นายอนุชิต  ทองคูณคณาลาภ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นผาละปิ ม.8) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายสุรศกัด์ิ  ชูกล่ินนิรันดร   
2 นายเสาร์  ผกูไมตรี   
3 นายจนัทร์สม  จิรภรณเทวี   
4 นายชาญชยั  ประมูลเงินทอง   
5 นางใจดี  ปัญญาอารัญโรจน์   
6 นายสะคาทู  พิทกัษว์ดัจนัทร์   
7 นายมารุต  สมถวลิชาญชยั   
8 นายจนัทร์ดี  ชลธิบรรพต   
9 นายส่วยดี  กลา้กระท า   
10 นางบุญดี  หนุนทรัพยเ์งินดี   
11 นางทูชิ  โชคกิตติพงษ ์   
12 นายประสิทธ์ิ  ชาญมัน่มีสกุล   
13 นายนวชยั  เกษมเลิศดี   
14 นายระพี  กอ้งสถาพร   
15 นายอาเบรค  ชลธีบรรพต   
16 นายถวลัย ์ ยิง่สินสาขา   
17 นางค าใส  ด ารงเกียรพนา   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นสบจอก ม.10) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายสุริยา  จนัโลหิต   
2 นางดารา  มลธนาวรรณ   
3 นายสุรพล  บรรจงวรฉตัร   
4 นายทินกร  สุนทรเมฆตา   
5 นายธวชัชยั  สิทธิคงด ารง   
6 นางปัทนา  ชาญเชิดชยักลู   
7 นางบวัผดั  พงศไ์พรสถาพร   
8 นายนะพอ  ศิวกรศิลป์   
9 นายพานบือ  พฒันชูสกุล   
10 นายเจริญชยั  วริะชูสกุล   
11 นายเทอดศกัด์ิ  วริะชูสกุล   
12 นายสมพร  แผอ่รัญไพรสนฑ ์   
13 นายไผกี  วริะชูสกุล 

 14 นายอภิชยั  นทีเผา่รักษ ์   
15 นายทูดี  ศิวกรศิลป์   
16 นายทิพอ  พรนนัตาลสุข   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นหว้ยบง ม.12) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายบุญทอง  ศกัด์ิด ารงศรี   
2 นายวทิูล  มงคลวบิูลยผ์ล   
3 นายลาบือ  กนกโอฬากิจ   
4 นายด ารง  ศกัด์ิด ารงศรี   
5 นายวรชยั  เรือนกิจชน   
6 นายเจริญ  สินเพิ่มทวพีงศ ์   
7 นายเชียงดาว  เช่ือคุณพระ   
8 นายบรรจง  สินเพิ่มทวพีงศ ์   
9 นางเอสตา  เช่ือคุณพระ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 

รายช่ือผูท่ี้ก่อฝายชะลอน ้า ส าหรับคณะชุมชน  โรงเรียน 

   ล าดบั
ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 บา้นใหม่พฒันาสันติ หมู่ท่ี 14  ต าบลแม่นาจร  อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดั

เชียงใหม่   20  ฝาย 
2 บา้นป่าตึง ต าบลช่างค่ิง  ต าบลแม่นาจร  อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่  11 ฝาย 
3 โรงเรียนบา้นปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  เจา้ภาพสถานท่ี 
4 โรงเรียนบา้นปางอุ๋ง สาขา แม่สะตอ๊บ ม.3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ฝาย 

1.กวา้ง 1ม.50 ซม ยาว 3 ม.50ซม สูง 55 ชมฝาย 2.กวา้ง 1ม.00 ซม ยาว 10 ม.
10ซม สูง 55 ชม ฝาย 3.กวา้ง 1ม.30 ซม ยาว 4 ม.20ซม สูง 65 ชม 

 เจา้ภาพสถานท่ี/ 3 
ฝาย 

5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   เจา้ภาพสถานท่ี/ 92 
ฝาย 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  เจา้ภาพสถานท่ี/ 238 
ฝาย 

7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  เจา้ภาพสถานท่ี/ 16 
ฝาย 

8 ไทวสัดุและลูกคา้ บริจาคปูนซิเมนอดัแรง จ านวน ๓,๗๖๐ ถุง ตะแกรงไวร์
เมช ๓๐ มว้น  

จ านวนเงิน 
๔๗๔,๑๙๐ บาท 

9 บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ  ากดั บริจาคเงิน  จ านวนเงิน 
๑๔๓,๐๐๐ บาท 

10 มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา   รับผดิชอบการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 

Total สรุปยอดฝายก่ึงถาวร ทั้งหมด   ๓๖๐ ฝาย 
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นสบแม่สะต๊อบ ม.13) 
 

    ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
 1 นายวรีชยั  เอกอกัษรกุล   
 2 นายทรงเกียรติ  ความดีคณา   
 3 นายดิลก  ความดีคณา   
 4 นายฉตัรชยั  ธีรเดชทรัพย ์   
 5 นายปิยะดู  ธีรเดชทรัพย ์   
 6 นายลู่พอ  ธีรเดชศิลป์   
 7 นายวา  เสรีประชาคม   
 8 นายจ านงค ์ นฤขมาน   
 9 นายวรพงษ ์ นฤขมาน   
 10 นายสะกแูน  มงคลเลิศนภา   
 11 นายธวชยั  เสนาะสกุลเลิศ   
 12 นายศกัด์ิชยั  มงคลเลิศนภา   
 13 นายมุดี  อาสาพฒันาสหชล   
 14 นายวาโพ  เสรีประชาคม   
 15 นายเละโพ  เสรีประชาคม   
 16 นายโชค  วฒันะไพรงาม   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นสะมอจาล่าง ม.4) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายธงชยั  ขวญัไพรจิระ   
2 นายวทิูย ์ ขวญัไพรจิระ   
3 นายตะพอโย  ชูชอบทางธรรม   
4 นายชิ  บรมบรรพต   
5 นายตะหม่อมู  ขวญัไพรจิระ   
6 นายสุรชยั  บรมบรรพต   
7 นายบุญช่วย  จารุกรภู่สกุล   
8 นายเจาะมูดี  จารุกรภู่สกุล   
9 นายพะดีคา  ขวญัไพรจิระ   
10 นายหมอนุคา  แดนพนาวฒัน์   
11 นายตะหม่อเอ  ขวญัไพรจิระ   
12 นายดิเงชอย  ใจภูมิ   
13 นายพิเชฐษ  ช่ืนกมลโภคกุล   
14 นายพะเก๊ะเจะ  แดนพนาวฒัน์   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นนากลาง ม.2) 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ

1 นายมีซา  นฤมาน   

2 นายวรกร  เอกนาคขจร   

3 นายนิรันดร์  นฤมาน   

4 นายสงัวร  นฤมาน   

5 นายสหภาพ  อนากลุพิทกัษ ์   

6 นายจอซุยลา  ปทุมจิราภา   

7 นายกอแหยสุ่  พรปิยรัตน ์   

8 นายหม่าเดร  กิจส าราญกร   

9 นายลิขิต  เรืองกิจชม   

10 นายนุโพแฮ  พนากิจโพรวลัย ์   

11 นายสถาพร  วจิิตรโยธิน   

12 นายแปพอ  เจนจิตไพโรจน ์   

13 นายประพนัธ ์ สวา่งวฒันกลุ   

14 นายพาต่าเตอะ  ชลธีเลิศสกลุ   

15 นายศิริ  โสมวรรณกลุ   

16 นายสินธุ  ปทุมวนานาถ   

17 นายบนัฑิต  ปทุมจิราภา   

18 นายวเิศษ  สวา่งวฒันกลุ   

19 นายตะพอคือ  จินดาวสักลุ   

20 นายนุคา  พลายพรรณ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูท่ี้ก่อสร้างบ่อพกัน ้า (บา้นนากลางเหนือ ม.2) 

   ล ำดับที ่ ชื่อ - สกลุ หมำยเหตุ 

1 นายวาโย  เอกขจรไกล   

2 นายพานิช  เกษมเลิศ   

3 นายค าอา้ย  อนนัตม์ูลนิธิ   

4 นายสุรัตน์  สวสัสวสัด์ิ   

5 นายอาภรณ์  เพ่ิมพลูพลสวสัด์ิ   

6 นางหน่อม่ือทู  ศกัด์ิชนัธาดากลุ   

7 นายแกว้  โชคสุขเลิศอ าไพ   

8 นางแสงจนัทร์  ใจอุ่น   

9 นายชยัศกัด์ิ  ตอนพนากลุ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูท่ี้ก่อสร้างบ่อพกัน ้ า บา้นแม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่นาจร 

   ล ำดับที ่ ชื่อ - สกลุ หมำยเหตุ 

1 นายพะหมอดี  สมยัไทยพฒัน ์   

2 นายชยัยศ  ตะฝยุ   

3 นายปฎิภาณ  สมยัไทยพฒัน์   

4 นายชายเดช  ช่ืนสุขพากเพียง   

5 นางหน่อสุ่ยดี  พลายพรรณ   

6 นายพะลึ  สมยัไพรพฒัน์   

7 นางสุนิสา  กลา้กระท า   

8 นายกาเชอ  วทิยาสุขใจ   

9 นายสุรชยั  สมยัไทยพฒัฯ   

10 นายอิสระพงษ ์ วรีสุธิพร   

11 นายธีเดช  งามเลิศเกียรติ   

1 นายซ่าสิพอ  ลิขิตอนุรักษธ์ารา   

13 นายซวยท  สถาพรประเทือง   

14 นายสุรชยั  สถาพรประเทือง   

15 นายพะกิลิ  สมยัไทยพฒัน์   

16 นายเจษฎา  สมยัไทยพฒัน์   

17 นายส่าทู  ชาญวรีะยทุธ์   

18 นายวรีพงษ ์ ขวญัจิตตว์จิิตร   

19 นายสุทธิชยั  สมยัไทยพฒัน์   

20 นายพะส่าก ุ สมยัไทยพฒัน์   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูท่ี้ก่อสร้างบ่อพกัน ้ า บา้นแม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่นาจร 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
21 นายชยัดี  นิรมิความดี   
22 นายธีระภทัธ  กิตติศกัดา   
23 นายจอส่าทู  ประมูลเงินทอง   
24 นายส าราญ  สถาพรประเทือง   
25 นายเจาะส่าทู สถาพรประเทือง   
26 นายส่าดี  สถาพรประเทือง   
27 นายสมเกียรติ  สมยัไทยพฒัน์   
28 นายจะแป  สุชาติกเุพียร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wilderness-thailand.com/


44 

 

 

 
องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูร่้วมสร้างฝายชะลอน ้ า บา้นแม่นาจร หมู่ 5 และบา้นแม่นาจรเหนือ หมู่ 16 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
1 นายประเสริฐ  จริยา   
2 นายณรงค ์ ไชยา   
3 นายอดุลย ์ หนกัแน่น   
4 นายอินสม  สตัยซ่ื์อ   
5 นายสุนทร  จนัตะ๊ค า   
6 นายประหยดั  พิทาค า   
 นายทองดี  กอุอ   
8 นายสีมา  ใจหาญ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูร่้วมสร้างฝายชะลอน ้ า บา้นแม่นาจร บา้นแม่มะลอ หมู่ 9 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
1 นายประพนัธ์  พิชิตไพรพนา   
2 นายเฉลิม  โพธ์ิคุม้ภยั   
3 นายคุลิ  สิทธิคงชยั   
4 นายเทียนชยั  ชยัพิบูญวงค ์   
5 นายปรีชา  สิริธารากลุ   
6 นายดิเกาะบู  สุริยะชยัพนัธ์   
7 นายอาทิตย ์ สิริธารากลุ   
8 นายวรากร  สุริยะชยัพนัธ์   
9 นายประพฒัน์  เรืองกิจชนก   
10 นายปัญญา  ชยัพิบูลวงค ์   
11 นายสุวติย ์ สิทธิคงชยั   
12 นายสุพรรณ  พิชิตไพรพนา   
13 นายสมชาย  ชยัพิบูลวงค ์   
14 นายดิพร  สุริยะชยัพนัธ์   
15 นายสมพร  สิริวอ่งวฒันกิจ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูร่้วมสร้างฝายชะลอน ้ า บา้นแม่นาจร บา้นแม่เอาะ หมู่ 10 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
1 นายรอน  ไพริน์   
2 นายสนัติภาพ  ช านิสารพนัการ   
3 นายสาโรส  ชยัวเิศษกลุ   
4 นายหม่อชูเชอ  ชุติวฒัน์วรกลุ   
5 นายสมศรี  นิรมลมณฑล   
6 นายสมชาย  วทิยารุ่งโรจน ์   
7 นายวชิยั  คารมศิลปชาญชยั   
8 นายโชชิ  ชนาภารุ่งเรือง   
9 นายจนัต๊ิบ  สตัยซ่ื์อ   
10 นายณรงค ์ ไพรลกัษณ์   
11 นายปรีดี  คีรีรัตนาค ารณ   
12 นายทองพนู  ชุ่มอรัญสายวารี   
13 นายอะทู  คีรีรัตนาค ารณ   
14 นายสุวรรณ์  นิรมลมณฑล   
15 นายธงชยั  ปุรเชษฐพนา   
16 นายซวยบือ  ชยัวเิศษกลุ   
7 นายกิตติศกัด์ิ  นิรมลมณฑล   
18 นายลาชู  วะราห์   
19 นายพิมาน  แสงสีวาริไพร   
20 นายประจาย  ช านิสารพนัการ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูร่้วมสร้างฝายชะลอน ้ า บา้นแม่นาจร บา้นแม่เอาะ หมู่ 10 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
21 นายสมาน  หาญณรงคก์ลา้   
22 นายพะแนะ คาพฒันไพรงาม   
23 นายสะกรีมอ  ปรีชาเลิศวไิล   
24 นายมิตรชยั  ชยัวเิศษกลุ   
25 นายพะชิดา  แสงสีวารีไพร   
26 นายพะเดพอ  กฤติกายิง่สกลุ   
27 นายยทุธนา  นิรมลมณฑล   
28 นายระเบียบ  อารีรัตนบุญชู   
29 นายเต๋ย  นิรมลมณฑล   
30 นายพะเส่โพ  คีรีรัตนะค ารณ   
31 นายพะแข่แง  ปรีชาเลิศวไิล   
32 นายเหล่อทู  นิรมลมณฑล   
33 นายกริโพ  นิรมลมณฑล   
34 นายคมชาญ  หาญณรงคก์ลา้   
35 นายดิแขละโพ  ช านิสารพนัการ   
36 นายวฑิร  คุม้กนันาน   
37 นายมูเด่  วญิํูรัตน ์

 38 นายทว ี ช านิสารพนัการ   
39 นายชูพร  ชาญเดชศิริ   
40 นายซอเอละ  ประสานอนุรักษ ์   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูร่้วมสร้างฝายชะลอน ้ า บา้นแม่นาจร บา้นแม่วาก หมู่ 6 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
1 นายสุวทิ   สมวถา   
2 นายโสภณวชิญ ์  กาไว   
3 นายถนอม   กอุอ   
4 นายศรีทน. กาไว   
5 นายบุญเลิศ  จนัตาวรรณเดช   
6 นางวลิยั  กาไว   
7 นางแยพอ  กาไว   
8 นางวาสนา ดียิง่   
9 นางบงัอร  แสงแกว้   
10 นายสายณั กาไว   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
รายช่ือผูร่้วมสร้างฝายชะลอน ้ า บา้นแม่นาจร บา้นสบแม่รวม หมู่ 1 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
1 นายสุพิชยั ราตรีสุข   
2 นายนกัสิทธ์ิ ธรรมชาติสุขใจ   
3 นายจอเอ ้ธรรมชาติสุขใจ   
4 นายนิเวศน์ กลา้ณรงคเ์ชาร์   
5 นายส่าทู นาวารุ่งเรืองกิจ   
6 นายนุเจะ๊ ราตรีสุข   
7 นายเสน่ห์ ชูพิพฒัน์พงษ ์   
8 นายประสิทย ์ธรรมชาติสุขใจ   
9 นายก าจร ธรรมชาติสุขใจ   
10 นายชูสินธ์ิ ชยัวเิศษกลุ   
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 
 

รายช่ือผูท่ี้ก่อฝายชะลอน ้ า ต าบลแม่กองแขก 

   ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ หมายเหต ุ
1 นายศรีนวล  อินทรัตน ์   
2 นายวนัชยั อนุรักษพ์นาไพรศาล   
3 นายอินสอน กรรณิกา   
4 นายอุทยั  จิตสุข   
5 นายชม อินทรัตน ์   
6 นายประพนั ทาวดี   
7 นายปรีชา  กรรณิกา   
8 นางปวณีา  กรรณิกา   
9 นายจีรศกั  โทเวยีง   
10 นายกงัวาล  ทาวดี   
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                                        รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 80 ฝาย ปูน 200 ถุง 

                       หมู่บา้นแม่เอาะ หมุท่ี 10 ต.แม่นาจรอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวเัชียงใหม่  

ล าดบัท่ี ต าบลแม่นาจร  หมู่ท่ี 

1 นายวชิยั  คารมศิลปะชาญชยั 28หมู่10 

2 นายราศี  คารมศิลปะชาญชยั 218หมู่10 

3 นายพะแนะคา 108หมู่10 

4 นายโชชิ  ชนาภารุ่งเรือง 30หมู่10 

5 นายนิยม  ชมปิติเกษตร 175หมู่10 

6 นายบุญชยั  พงศป์นา 35หมู่10 

7 นายสมศกัด์ิ  คารมศิลปะชาญชยั 163หมู่10 

8 นายซ่วยบือ  ชยัวเิศษกุล 57หมู่10 

9 นายสะเนละ  ชยัวเิศษกุล 141หมู่10 

10 นายสุชิน  คารมศิลปะชาญชยั 55หมู่10 

11 นายอะทู  คีรีรัตนค ารณ 43หมู่10 

12 นายหม่อทูเชอ  ชุติวฒันีวรกุล 9หมู่10 

13 นายระเบียบ  อารีรัตน์บุญชม 142หมู่10 

14 นายสันติภาพ  ช านิสารพนัการ 3หมู่10 

15 นายสมชาย  วทิยารุ่มโรจน์ 20หมู่10 

16 นายณรงค ์ ไพรลกัษณ์ 32หมู่10 

17 นายส่าม ู ทิวพฤกษา 113หมู่10 

18 นายสะอาด  ชมชอบไพรพนา 189หมู่10 

19 นายทว ี ช านิสารพนัการ 196หมู่10 

20 นายส่าโรช  ชยัวเิศษกุล 7หมู่10 

21 นายดิแขระโพ ช านิสารพนัการ  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 80 ฝาย ปูน 200 ถุง 

 หมู่บา้นแม่เอาะ หมุท่ี 10 ต.แม่นาจรอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  

ล าดบัท่ี ต าบลแม่นาจร  หมู่ท่ี 
22 นายวฑูิร  คุม้กนันาน 190หมู่10 

23 นายรอน ไพรรินทร์ 1หมู่10 

24 นายมีชยั สนัติชยัชาญ 98หมู่10 

25 นายชอเอละ ประสานอนุรักษ ์ 202หมู่10 

26 นายทองพนูชุ่มอรัณสายวารี 40หมู่10 

27 นายพะลาแอะ๊  พรหมบรรพต 158หมู่10 

28 นายเอกสิทธ์  ปรีชาเลิศวไิล 59หมู่10 

29 นายคมชาญ  หาญณรงคก์ลา้ 187หมู่10 

30 นายสมาน  หาญณรงคก์ลา้ 211หมู่10 

31 นายประจาน  ช านิสารพนัการ 74หมู่10 

32 นายเปรม  อมัพาประเสริฐ 217หมู่10 

33 นายคาดี  ช่มอรัญสายวารี 200หมู่10 

34 นายทนนชยั  ศิริวอ่งวฒันะ 125หมู่10 

35 .นายหม่อแซวดี  กิจจานนศิริ 115หมู่10 

36 นายสุวตัร์  สาทรวนาเวศ 78หมู่10 

37 นายติคา ชยัวเิศากลุ 87หมู่10 

38 นายโรง วญิญโอภาพ 204หมู่10 

39 นายเหล่ทู  นิรผลมณฑล 178หมู่10 

40 นายธงชยั  ประเชษฐพน 48หมู่10 

41 นายสุวรร  นิรผลมณฑล 47หมู่10 

42 นายกิตติศกัด์ิ  นิรผลมณฑล 60หมู่10 
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                                                                รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร 80 ฝาย ปูน 200 ถุง 

                               หมู่บา้นแม่เอาะ หมุท่ี 10 ต.แม่นาจรอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  

ล าดบัท่ี ต าบลแม่นาจร  หมู่ท่ี 
43 นายกิริโพ  นิรผลมณฑล 180หมู่10 

44 นายป๊ิละ  สุวรรณ์ชลธี 150หมู่10 

45 นายสมศรี  นิรผลมณฑล 160หมู่10 

46 นายทองดี  พงคธ์นศีรี 66หมู่10 

47 นายประสิทธ์ิ  สตัยซ่ื์อ 92หมู่10 

48 นายสญัชยั  เสาแกว้ทอง 157หมู่10 

49 นายประสงค ์ ไพรวลัยชิ์ระ 216หมู่10 

50 นายหม่อคาย ี ปรเชษฐพนา 4หมู่10 

51 นายพรศกัด์ิ  ปรเชษฐพนา หมู่10 

52 นายปฏิพล  สิริวอ่งวฒันากิจ 14หมู่10 
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ท่ี อท ๔/๒๕๖๑ 
        ๙ มกราคม  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ประธานเปิดงาน “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

กราบเรียน       พล.อ.เฉลิมชยั สิทธิสารท  ผูบ้ญัชาการทหารบก 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑๘ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง 
จ านวนปูนซีเมนต ์๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย จ านวนปูนซีเมนต ์๙๒๐ ถุง ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย
ปูนซีเมนตฝ์ายละ๒๐ ถุง  จ านวนปูนซีเมนต ์ ๓๖๐  ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่
สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  
ประธานเปิดงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.
แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. หรือ ทาง ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  
สิทธิสารท)หากท่านติดภารกิจ จะเห็นสมควรวา่จะมอบหมาย รอง.ผบ.ทบ. หรือ ผช.ผบ.ทบ.ท่านใดมาเป็นผูแ้ทนฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ก าหนดการ ท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดดุีเฉลมิพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ 

เปิดโครงการ “สานตอ่พระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สูค่วามยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล ” 
*********************************** 
วนัศกุร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑   
เวลา     ๐๙.๐๐ น.      องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทยคณะท างานร่วมการปฏิบตัิงานพฒันาหมูบ้่านชนบท สนอง             
                                  แนวพระราชดาริ(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหาร  
                                  สว่นต าบลแมศ่กึองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การบริหารสว่นต าบลกองแขก ข้าราชการ  
เวลา    ๐๙.๓๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถงึ  ณ.หมูบ้่านแมส่ะต๊อบ  หมูท่ี่ ๓ ต.แมศ่กึ อ.แมแ่จ่ม จ. เชียงใหม ่
                                  นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การ       
                                   บริหารสว่นต าบลกองแขก ข้าราชการ และ ราษฏรทกุหมูเ่หลา่ องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
                                 นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) กลา่วต้อนรับ(รายงาน) 
                                  และ ถวายราชสดดุี 
เวลา   ๐๙.๕๙ น.       ประธานพิธีฯ ขึน้บนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
                                 เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่มสกัการะ 
         อา่นประกาศราชสดุ ี
                                 เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุีมหาราชา 
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.       ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย (นายภสูวสัด์ิ  สขุเลีย้ง) กลา่วรายงาน 
                           เบิกคณะบคุคล เพ่ือเข้ารับ “ ใบประกาศเกียรติคณุเพ่ือเชิดชเูกียรติ ” 
                                 ประธานพิธีฯ  พดูทกัทายประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.       เย่ียมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารสว่นต าบลแม่ศกึ องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร  
                                องค์การ  บริหารสว่นต าบลกองแขก 
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.      ประธานพิธีฯ  เปิดโครงการ “ สร้างฝาย-ต้นน า้แมแ่จ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”                                              
         ราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓ ต าบล และ ๑ สภอ.แมแ่จ่ม ๑.ฝายชะลอน า้ ต.แมน่าจร ๑๐๑ ฝาย อา่ง 
                                 พกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ อา่ง จ านวนปนูซีเมนต์ ๒,๔๘๐ ถงุ ๒.ฝายชะลอน า้ ต.แมศ่กึ ๙๒ ฝาย   
                                 จ านวน ปนูซีเมนต์ ๙๒๐ ถงุ ๓. ฝายชะลอน า้ ต.กองแขก ๑๘  ฝายปนูซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถงุ   
                                  จ านวนปนูซีเมนต์  ๓๖๐  ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จ่ม สร้างสะพานแมต่งุติง ขอสนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๒๘๐ถงุ   
เวลา   ๑๑ .๓๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกบัหวัหน้าสว่นราชการ 
เวลา   ๑๒.๐๐  น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลบั นายอ าเภอแมแ่จ่ม ข้าราชการและประชาชนสง่ประธานพิธี 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ที ่อท ๓๓/๒๕๖๑ 
        ๑ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 
เร่ือง       รายช่ือหวัหน้าสว่นราชการ 
 

เรียน             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร     

                   รายช่ือหนว่ยงาน ร่วมงาน โครงการ “สานตอ่พระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สูค่วามยัง่ยืน ถวาย
เป็นพระราชกศุล”                                              

1. แมท่พัภาคที่ 3 พลโท วิจกัขฐ์ สริิบรรสพ 
2. ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่(นายปวิณ   ช านิประศาสน์) 
3. พล.ต.สาธิต ศรีสวุรรณ ผบ.มทบ.๓๓ 
4. พลตรีณฐัวฒุิ ชณุหะนนัท์ ผบ.กองพลทหารราบท่ี 7 
5. พล.ต.อภิสทิธ์ิ  นชุบษุบา  (ผอ.สนภ.3 นทพ.) 
6. นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์) 
7. ผอ.การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานเชียงใหม่ 
8. นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา 
9. ผู้บงัคบัการกรมรบพิเศษที่ 5 คา่ยขนุเณร 
10.  ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี1 (เชียงใหม)่ 
11. อ.ภสูวสัดิ์   สขุเลีย้ง   องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
12. ผู้อ านวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม ่( นายเจนศกัดิ์  ลมิปิติ )                                       
13. พ.ต.อ.ณชัทสษิฐ์ บญุมาก   ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแมแ่จม่ 
14. คณุพิชยั  จิราธิวฒัน์    กรรมการบริหารบริษัทกลุม่เซ็นทรัล 
15. ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดัเชียงใหม่ 
16. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่(นายกชกร    โง้วศิริ )    
17. ผู้อ านวยการส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 
18. ผอ.ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี10  
19. คณุรัฐวชิญ์  ศภุสวสัดิรัตน์  ผู้อ านวนการฝ่ายการตลาดบริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 
20. คณุสทุธิสาร  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 
21. คณุพิชยั  จิราธิวฒัน์  กรรมการบริหารบริษัทกลุม่เซ็นทรัล 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ที ่อท ๓๓/๒๕๖๑ 
        ๑ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

 
22. คณุปิยะ เชาวภานนัท์ ผู้จดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บริษัท เป๊ปซี-่โคลา่ (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั 
23. คณุจรณชยั ศลัยพงษ์ Corporate Affairs Director PepsiCo Services Asia Ltd. 
24. ผอ. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกุลู เฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
25. ผอ.ส านกังานชลประทานแมแ่จ่ม 
26. องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
27. องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ 
28. องค์การบริหารสว่นต าบลกองแขก 
29. องค์การบริหารสว่นต าบลชา่งเคิ่ง 
30. หนว่ยโครงการพฒันาป่าไม้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สวนป่าสริิกิติ์ ท่ี 6 (แมซ่า) 
31. หนว่ยป้องกนัรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก) 
32. เครือขา่ยชมุชนรักษ์ป่า 
33. มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน (ภาคเหนือ) 
34. นาย รชตะ  รังสฤษฏ์  มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพื่อกาพฒันา   
35. สมาคมแมน่ า้เพื่อชีวิต 
36. มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพื่อการพฒันา 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภสูวสัดิ์    สขุเลีย้ง)  
                                                                  ประธานองค์การป่ารักน า้แหง่ประเทศไทย    
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                  ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๘/๒๕๖๐ 
          ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สริุยะชยัพนัธ์) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถงุ 
 

                เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนัและคดัเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จงึขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สริุยะชยัพนัธ์) เป็น
เจ้าภาพการประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
นาจร วนัศกุร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
  
                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                       นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
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ท่ี อท ๑๗/๒๕๖๐ 
          ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

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

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถงุ 
 

                เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนัและคดัเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จงึขอเรียนเชิญท่าน พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั 
ช.ม เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
นาจร วนัศกุร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
  
                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                      นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๖/๒๕๖๐ 
          ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแม่แจ่ม 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถงุ 
 

                เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนัและคดัเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จงึขอเรียนเชิญท่าน ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแม่แจ่มเข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการ
น า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร วนัศกุร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
  
                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                      นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                           ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๕/๒๕๖๐ 
          ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            ผอ.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถงุ 
 

                เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนัและคดัเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จงึขอเรียนเชิญท่าน ผอ.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) เข้าร่วมประชมุ  การบริหาร
จดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร วนัศกุร์ท่ี ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
  
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
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ท่ี อท ๑๔/๒๕๖๐ 
          ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายอรรถชา กมัปนาทแสนยากร ) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถงุ 
 

                เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนัและคดัเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จงึขอเรียนเชิญท่าน นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายอรรถชา กมัปนาทแสนยากร ) เข้าร่วมประชมุ  
การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร วนัศกุร์ท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
  
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๓/๒๕๖๐ 
          ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            ผอ.ส านกังานชลประทานแม่แจ่ม 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย ระหว่างวนัท่ี 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60 โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ 
๑,๐๐๐ ถงุ 
 

                เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนัและคดัเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จงึขอเรียนเชิญท่าน ผอ.ส านกังานชลประทานแม่แจ่ม เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ 
“โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร วนัศกุร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
  
                                                                             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
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ท่ี อท ๒๔/๒๕๖๐ 
          ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุประจ าเดือน พฤศจิกายน   

 
เรียน            นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) 
 
                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัทกลุ่ม
เซน็ทรัล มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการสนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้
กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนในการเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาค
ปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๑,๐๐๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่านนายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์)
เป็นประธานรับมอบ ในวนัประชมุประจ าเดือน และ ทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  ขอ
อนญุาตเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ 
โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น และ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบล
แม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นา
จรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                              ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

http://www.wilderness-thailand.com/


65 

 

 

 
องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ที ่อท ๒๗/๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง    เข้าร่วมประชมุประจ าเดือน ธนัวาคม  

เรียน         นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์) 
                เพื่อเป็นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอทา่นนายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์)เป็นประธานรับมอบ ในวนั
ประชมุประจ าเดือน และ ทางองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย  ขออนญุาตเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้การท างานอยา่งมีสว่นร่วมแบบ
บรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชมุ
หมูบ้่านท่ีเข้าร่วมโครงการ  
๑.บ้านแมแ่มว่าก หมูท่ี่ ๖ จ านวน ๔ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๑๐๐ ถงุ รวมเป็น ๔๐๐ ถงุ  กว้าง 20 เมตร สงู 2 เมตร                                                           
๒. บ้านแมเ่อาะ หมู ่๑๐ จ านวน ๒ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๑๐๐ ถงุรวมเป็น ๒๐๐ ถงุ กว้าง ๒๐ เมตร สงู ๒ เมตร                                          
๓. บ้านแมน่าจร หมู ่๕ จ านวน ๔ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๕๐ ถงุ รวมเป็น ๒๐๐ ถงุ กว้าง๗ เมตร สงู ๒ เมตร                                        
๔. บ้านแมน่าจรเหนือ หมู ่๑๖ จ านวน ๔ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๕๐ ถงุ รวมเป็น ๒๐๐ ถงุ กว้าง ๗ เมตร สงู๒ เมตร                                   
๕.บ้านแมม่ะลอ หมูท่ี่ ๙  ต.แมน่าจร จ านวน ๒๐ ฝายใช้ปนูซีเมนต์   ๒๕๐ ถงุ                                                                                                            
๖.บ้านแมเ่อาะกลางหมูท่ี่ ๑๐ ต.แมน่าจร  จ านวน ๔๓ ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์  ๔๕๐ ถงุ                                                                                                                                                                                                                                           
๗. บ้านแมเ่อาะใต้ หมูท่ี่ ๑๐  ต.แมน่าจร  จ านวน ๑๒ ฝาย    ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๓๐ ถงุ    
๘.บ้านนากลาง หมูท่ี่ ๒ ต.แมศ่กึ               จ านวน ๒๑ ฝาย  ใช้ปนูซีเมนต์   ๑๐๐ ถงุ 
๙.บ้านสบแมส่ะต็อบ หมูท่ี่ ๓  ต.แมศ่กึ      จ านวน ๓   ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๐ ถงุ 
๑๐.บ้านพาแอะด ูหมูท่ี่ ๔ ต.แมศ่กึ           จ านวน ๑ ฝาย     ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๐ ถงุ  
๑๑.บ้านผาละปิ หมูท่ี่ ๘ ต.แมศ่กึ             จ านวน ๑๑ฝาย    ใช้ปนูซีเมนต์   ๕๕ ถงุ  
๑๒.บ้านนาฮ่องใต้ หมูท่ี่ ๑๐ ต.แมศ่กึ       จ านวน ๑๐ฝาย     ใช้ปนูซีเมนต์   ๕๐ ถงุ  
๑๓.บ้านห้วยผกักดุ หมูท่ี่ ๑๒ ต.แมศ่กึ      จ านวน ๒๑ ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์   ๑๑๐ ถงุ  
๑๔.บ้านแมจ่มุสาม หมูท่ี่ ๑๔ ต.แมศ่กึ      จ านวน ๑๒ ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์   ๖๐ ถงุ 
๑๕.บ้านแมย่อด หมูท่ี่  ๙ ต.แมศ่กึ            จ านวน ๕ ฝาย      ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๐  ถงุ                                                                                            
                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                                                 นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                                  ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๒๘/๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สริุยะชยัพนัธ์) 
                   

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร 
สริุยะชยัพนัธ์)และราษฏรทัง้ ๕ หมู่บ้าน เป็นสกัขีพยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่า
ปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก 
หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                              ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๒๙/๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

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

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอพ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน 
กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม เป็นสกัขีพยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ
ร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง 
ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่
นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๐ /๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแม่แจ่ม 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่าน ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแม่แจ่ม เป็นสกัขี
พยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ 
โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอ าเภอแม่
แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบลแม่
นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นาจร
เหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๑ /๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            ผอ.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่าน ผอ.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) เป็น
สกัขีพยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนั “การบริหาร
จดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการ
อ าเภอแม่แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.
ต าบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้าน
แม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๒ /๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน            ผอ.ส านกังานชลประทานแม่แจ่ม 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่าน ผอ.ส านกังานชลประทานแม่แจ่ม เป็นสกัขีพยาน 
และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ 
โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอ าเภอแม่
แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบลแม่
นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นาจร
เหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๓ /๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง(นายอดุร ปิโย) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง(นายอดุร 
ปิโย) เป็นสกัขีพยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการร่วมกนั “การ
บริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ 
ทีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ 
ก.ม. ๒.ต าบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ 
๒.๓บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๔ /๒๕๖๐ 
          ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 
เรียน            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก (นายศรีวรรณ ปภสัสรวฒันกลุ) 
 
                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก (นาย
ศรีวรรณ ปภสัสรวฒันกลุ)เป็นสกัขีพยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบ
บรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.
ช่างเคิ่ง ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ 
บ้านแม่นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๔ /๒๕๖๐ 
          ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง         เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการสร้างฝายถาวร” 
 

เรียน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ (นายสนัติชาติ  ยิ่งสินสวุฒัน์) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากบริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั (นายอคัรรัตน์  ดวงก้ว) มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย โดยจะ สนบัสนนุปนูซีเมนต์ TPI
๒,๕๖๐ ถงุ ความได้ทราบแล้วนัน้ 
                 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ภาคชน จงึใคร่ขอท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ (นายสนัติ
ชาติ  ยิ่งสินสวุฒัน์)เป็นสกัขีพยาน และ ร่วมประชมุ เพ่ือให้การท างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ
ร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๔.๐๐น.ณ ทีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม ประชมุหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑.บ้านป่าปงเปียง ต.ช่างเคิ่ง 
ฝายระยะ ๑.๔ ก.ม. ๒.ต าบลแม่นาจร ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๒.๑บ้านสบวาก หมู่ท่ี ๖ ๒.๒ บ้านแม่
นาจรหมู่ท่ี ๕ ๒.๓บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี๑๖ ๒.๔ บ้านแม่เอาะ หมู่ท่ี ๑๐ 
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ที ่อท ๓๖/๒๕๖๐ 
         ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง    รายช่ือหมูบ้่านเข้าร่วมโครงการ สร้างฝายถาวร  

เรียน         นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์) 
                เพื่อเป็นเกียรติแก่ภาคชน จึงใคร่ขอทา่นนายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์)เป็นประธานรับมอบ ในวนั
ประชมุประจ าเดือน และ ทางองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย  ขออนญุาตเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้การท างานอยา่งมีสว่นร่วมแบบ
บรูณาการร่วมกนั “การบริหารจดัการน า้ โครงการสร้างฝายถาวร” วนัจนัทร์ที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชมุ
หมูบ้่านท่ีเข้าร่วมโครงการ  
๑.บ้านแมแ่มว่าก หมูท่ี่ ๖ จ านวน ๔ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๑๐๐ ถงุ รวมเป็น ๔๐๐ ถงุ  กว้าง 20 เมตร สงู 2 เมตร                                                           
๒. บ้านแมเ่อาะ หมู ่๑๐ จ านวน ๒ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๑๐๐ ถงุรวมเป็น ๒๐๐ ถงุ กว้าง ๒๐ เมตร สงู ๒ เมตร                                          
๓. บ้านแมน่าจร หมู ่๕ จ านวน ๔ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๕๐ ถงุ รวมเป็น ๒๐๐ ถงุ กว้าง๗ เมตร สงู ๒ เมตร                                        
๔. บ้านแมน่าจรเหนือ หมู ่๑๖ จ านวน ๔ ฝายๆใช้ปนูซีเมนต์ ๕๐ ถงุ รวมเป็น ๒๐๐ ถงุ กว้าง ๗ เมตร สงู๒ เมตร                                   
๕.บ้านสบแมร่วม หมูท่ี่๑  ต.แมน่าจร จ านวน ๒๔ ฝายใช้ปนูซีเมนต์   ๒๕๐ ถงุ                                                                                                             
๖.บ้านแมม่ะลอ หมูท่ี่ ๙  ต.แมน่าจร จ านวน ๒๐ ฝายใช้ปนูซีเมนต์   ๒๕๐ ถงุ                                                                                                            
๗.บ้านแมเ่อาะกลางหมูท่ี่ ๑๐ ต.แมน่าจร  จ านวน ๔๓ ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์  ๔๕๐ ถงุ                                                                                                                                                                                                                                           
๘. บ้านแมเ่อาะใต้ หมูท่ี่ ๑๐  ต.แมน่าจร  จ านวน ๑๒ ฝาย    ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๓๐ ถงุ    
๙..บ้านแม้น า้เขียว หมู ่๘ ต.แมน่าจร ขนาดที่พกัน า้ประจ าหมูบ้่าน ขนาด ๖x๖ เมตร สงู ๑ เมตร ความหนา ๖ นีว้ ใช้ปนู ๓๐๐ ถงุ 
๑๐.บ้านนากลาง หมูท่ี่ ๒ ต.แมศ่กึ               จ านวน ๒๑ ฝาย  ใช้ปนูซีเมนต์   ๑๐๐ ถงุ 
๑๑.บ้านสบแมส่ะต็อบ หมูท่ี่ ๓  ต.แมศ่กึ      จ านวน ๓   ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๐ ถงุ 
๑๒.บ้านพาแอะด ูหมูท่ี่ ๔ ต.แมศ่กึ           จ านวน ๑ ฝาย     ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๐ ถงุ  
๑๓.บ้านผาละปิ หมูท่ี่ ๘ ต.แมศ่กึ             จ านวน ๑๑ฝาย    ใช้ปนูซีเมนต์   ๕๕ ถงุ  
๑๔.บ้านนาฮ่องใต้ หมูท่ี่ ๑๐ ต.แมศ่กึ       จ านวน ๑๐ฝาย     ใช้ปนูซีเมนต์   ๕๐ ถงุ  
๑๕.บ้านห้วยผกักดุ หมูท่ี่ ๑๒ ต.แมศ่กึ      จ านวน ๒๑ ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์   ๑๑๐ ถงุ  
๑๖.บ้านแมจ่มุสาม หมูท่ี่ ๑๔ ต.แมศ่กึ      จ านวน ๑๒ ฝาย   ใช้ปนูซีเมนต์   ๖๐ ถงุ 
๑๗.บ้านแมย่อด หมูท่ี่  ๙ ต.แมศ่กึ            จ านวน ๕ ฝาย      ใช้ปนูซีเมนต์   ๒๐  ถงุ                                                                                            
                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     
                                                                                                นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๗/๒๕๖๐ 
         ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เร่ือง       ขอขอบคณุ บริจาคปนูอดัแรง ๒,๕๖๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๓๐ ม้วน  
 

เรียน       นายอคัรรัตน์  ดวงแก้ว ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 
 

                ตามท่ี นายอคัรรัตน์  ดวงแก้ว ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดัให้บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ด้วยการ
สนบัสนนุการสร้างฝายชะลอน า้กบัทางองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย  โดยทางบริษัทมีแผนใน
การเชิญชวนลกูค้าร่วมบริจาคปนูซีเมนต์เพ่ือใช้ ในการสร้างฝาย ระหว่างวนัท่ี ๑ ส.ค. – ๓๑ ต.ค. ๖๐
นัน้ ร่วมบริจาคปนูอดัแรง ๒,๕๖๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๓๐ ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM รวมมลูค่า 
๓๔๘,๑๙๐.๐๐ บาท โดยจะมีพธีิมอบปนูในวนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๑๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ท่ีว่าการ
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ความได้ทราบแล้วนัน้  
 

                เป็นผลให้ “โครงการป่ารักษ์น า้สร้างฝายชะล าน า้ สืบสานพระราชปณิธาน”  ส าเร็จลลุ่วงไป
ด้วยดีและด าเนินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวรภายในเดือนธนัวาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทกุ
ประการ ณ  โอกาสนี ้  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                     
                                                                              นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๕/๒๕๖๑ 
        ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ 

 เร่ือง                  ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 

กราบบงัคมทูล    สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  ๑.โครงการสร้างฝาย อ าเภอแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 
“โครงการสร้างฝายชะน ้าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ก าหนดประมาณ ปลายเดือน
มกราคม ๒๕๖๑  (เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๕๙) “ฝายตน้น ้าล  าธาร” ตามแนวพระราชด าริ มีรา
ษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ 
จ านวน ๑ อ่าง รวมทั้งหมด  จ  านวน ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝายปูนซีเมนตฝ์ายละ๑๐ 
ถุง  รวมทั้งหมด  จ  านวน ๙๒๐ ถุง ๓.ฝายชะลอน ้า ต.กองแขก ๑๘  ฝายปูนซีเมนตฝ์ายละ๒๐ ถุง  รวม
ทั้งหมด  จ  านวน  ๓๖๐  ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  น ้าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎร
ไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง    

ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
                                   ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
ขา้พระพุทธเจา้  นาย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ท่ี อท ๔/๒๕๖๑ 
        ๙ มกราคม  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ประธานเปิดงาน “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

กราบเรียน       พล.อ.เฉลิมชยั สิทธิสารท  ผูบ้ญัชาการทหารบก 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑๘ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง 
จ านวนปูนซีเมนต ์๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย จ านวนปูนซีเมนต ์๙๒๐ ถุง ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย
ปูนซีเมนตฝ์ายละ๒๐ ถุง  จ านวนปูนซีเมนต ์ ๓๖๐  ถุง ๔.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่
สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  
ประธานเปิดงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.
แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. หรือ ทาง ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  
สิทธิสารท)หากท่านติดภารกิจ จะเห็นสมควรวา่จะมอบหมาย รอง.ผบ.ทบ. หรือ ผช.ผบ.ทบ.ท่านใดมาเป็นผูแ้ทนฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก ขา้ราชการ และ ราษรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ก าหนดการ ท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดดุีเฉลมิพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐  
เปิดโครงการ “สานตอ่พระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สูค่วามยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล ”                                              
*********************************** 
วนัศกุร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑   
เวลา     ๐๙.๐๐ น.      องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทยคณะท างานร่วมการปฏิบตัิงานพฒันาหมูบ้่านชนบท สนอง             
                                  แนวพระราชดาริ(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหาร  
                                  สว่นต าบลแมศ่กึองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การบริหารสว่นต าบลกองแขก ข้าราชการ  
เวลา    ๐๙.๓๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถงึ  ณ.หมูบ้่านแมส่ะต๊อบ  หมูท่ี่ ๓ ต.แมศ่กึ อ.แมแ่จ่ม จ. เชียงใหม ่
                                  นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การ       
                                   บริหารสว่นต าบลกองแขก ข้าราชการ และ ราษฏรทกุหมูเ่หลา่ องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
                                 นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) กลา่วต้อนรับ(รายงาน) 
                                  และ ถวายราชสดดุี 
เวลา   ๐๙.๕๙ น.       ประธานพิธีฯ ขึน้บนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
                                 เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่มสกัการะ 
         อา่นประกาศราชสดุ ี
                                 เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุีมหาราชา 
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.       ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย (นายภสูวสัด์ิ  สขุเลีย้ง) กลา่วรายงาน 
                           เบิกคณะบคุคล เพ่ือเข้ารับ “ ใบประกาศเกียรติคณุเพ่ือเชิดชเูกียรติ ” 
                                 ประธานพิธีฯ  พดูทกัทายประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.       เย่ียมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร  
                                องค์การ  บริหารสว่นต าบลกองแขก 
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.      ประธานพิธีฯ  เปิดโครงการ “ สร้างฝาย-ต้นน า้แมแ่จ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ”                                              
         ราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓ ต าบล และ ๑ สภอ.แมแ่จ่ม ๑.ฝายชะลอน า้ ต.แมน่าจร ๑๐๑ ฝาย อา่ง 
                                 พกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ อา่ง จ านวนปนูซีเมนต์ ๒,๔๘๐ ถงุ ๒.ฝายชะลอน า้ ต.แมศ่กึ ๙๒ ฝาย   
                                 จ านวน ปนูซีเมนต์ ๙๒๐ ถงุ ๓. ฝายชะลอน า้ ต.กองแขก ๑๘  ฝายปนูซีเมนต์ฝายละ๒๐ ถงุ   
                                  จ านวนปนูซีเมนต์  ๓๖๐  ถงุ ๔.สภอ.แมแ่จ่ม สร้างสะพานแมต่งุติง ขอสนบัสนนุปนูซีเมนต์ ๒๘๐ถงุ   
เวลา   ๑๑ .๓๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกบัหวัหน้าสว่นราชการ 
เวลา   ๑๒.๐๐  น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลบั นายอ าเภอแมแ่จ่ม ข้าราชการและประชาชนสง่ประธานพิธี 
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ท่ี อท ๗/๒๕๖๑ 
        ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายปวณิ   ช านิประศาสน)์ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง รวม
ทั้งหมด  จ านวน ๒,๔๘๐ ถุง ๒.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝายปูนซีเมนต ์๙๒๐ ถุง ๓.ฝายชะลอน ้า ต.กองแขก ๑๘  ฝายปูนซีเมนต ์
๓๖๐  ถุง ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑ ฝายปูนซีเมนต๑์๕๐ ถุง ๕. สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย 
ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง   ( ฝายถาวร ๒๑๑ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายปวณิ ช านิ
ประศาสน์) กล่าวตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพิธีราชสดดุีเฉลมิพระเกียรต“ิ สานต่อพระ
ราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น.  
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๐/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา
ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์ท่ี 
๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) ประธานการ
ประชมุ  การบริหารจดัการน า้ “โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวาย
เป็นพระราชกศุล” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๑/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน            ผอ.ส านกังานชลประทานแม่แจ่ม 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน ผอ.ส านกังานชลประทานแม่แจ่ม เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการ
น า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล” ณ.
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/


82 

 

 
องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๓/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           พ.ต.อ.ณชัทสิทฐ์ บญุมาก  ผกก.สภ.แม่แจ่ม 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน พ.ต.อ.ณชัทสิทฐ์ บญุมาก  ผกก.สภ.แม่แจ่ม เข้าร่วมประชมุ  การ
บริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราช
กศุล” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-
๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                              ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๔/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           ผอ.สบวาก 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน ผอ.สบวาก เข้าร่วมประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อ
พระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ศกึ วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                              ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๕/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก (นายศรีวรรณ ปภสัสรวฒันกลุ) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก (นายศรีวรรณ ปภสัสรวฒั
นกลุ) เข้าร่วมการประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่
ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ” วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                              ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                       ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๖/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ (นายสนัติชาติ  ยิ่งสินสวุฒัน์) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ (นายสนัติชาติ  ยิ่งสินสวุฒัน์) 
เป็นเจ้าภาพการประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่
ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ” วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                    ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                       ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๗/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สริุยะชยัพนัธ์) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สริุยะชยัพนัธ์)เข้า
ร่วมการประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความ
ยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ” วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                       ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๑๗/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง(นายอดุร ปิโย) 
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง(นายอดุร ปิโย)เข้าร่วมการ
ประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวาย
เป็นพระราชกศุล” ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๗/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

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

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล” เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญท่าน พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.
จงัหวดั ช.ม เข้าร่วมการประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝาย
ชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ” วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
 
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๘/๒๕๖๐ 
          ๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา   
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล” เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญ นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา  เข้าร่วม
การประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน
ถวายเป็นพระราชกศุล ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ” วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ที ่อท ๑๙/๒๕๖๑ 
        ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง         ขอเข้าร่วมงานแถลงขา่ว “สานตอ่พระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สูค่วามยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล” 
 

เรียน              ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม ่
 

                       เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “โครงการ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง  
                         การนี ้องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทยและคณะ ขอเข้าร่วมงานแถลงขา่ว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้างฝายถาวร 
๒๒๒ ฝาย อา่งเก็บน า้ขนาด ๖x๖ จ านวน ๑ อา่ง ถวายเป็นพระราชกศุล วนัจนัทร์ที่ ๑๙  กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ห้อง
แถลงขา่วจงัหวดัเชียงใหม่ ผู้ เข้าร่วมแถลงขา่ว ๑.อาจารย์ภสูวสัดิ์   สขุเลีย้ง  ๒.พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหวัหน้ากลุม่งานกิจการ
มวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
                      จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภสูวสัดิ์    สขุเลีย้ง)  
                                                                    ประธานองค์การป่ารักน า้แหง่ประเทศไทย    
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ท่ี อท๒๐/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   แม่ทพัภาคท่ี 3 พลโท วจิกัขฐ ์สิริบรรสพ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านแม่ทพัภาคท่ี 3 พลโท วจิกัขฐ ์สิริบรรสพ ร่วมงาน 
“ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม 
จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

http://www.wilderness-thailand.com/


92 

 

 

 
องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๑/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมงาน “ 
สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๒/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   พลตรีณฐัวฒิุ ชุณหะนนัท ์ผบ.กองพลทหารราบท่ี 7 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน พลตรีณฐัวฒิุ ชุณหะนนัท ์ผบ.กองพลทหารราบ
ท่ี 7 ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่
ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.
เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๓/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูบ้งัคบัการกรมรบพิเศษท่ี 5 ค่ายขนุเณร 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูบ้งัคบัการกรมรบพิเศษท่ี 5 ค่ายขนุเณร ร่วมงาน 
“ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม 
จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๔/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1 
(เชียงใหม่) ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ 
ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก 
(พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๕/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูอ้  านวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ( นายเจนศกัด์ิ  ลิมปิติ ) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูอ้  านวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ( 
นายเจนศกัด์ิ  ลิมปิติ )ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะต๊
อบหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการ
ทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๗/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้น
แม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผู ้
บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๖/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายกชกร    โงว้ศิริ )    
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
(นายกชกร    โงว้ศิริ )   ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่
สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผู ้
บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒๘/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผูอ้  านวยการส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี
๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝายชะลอ
น ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่ตุงติง  
น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ าขนาด ๖
x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผูอ้  านวยการส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 
(เชียงใหม่) ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ 
ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และ ใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก 
(พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๒/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   พล.ต.อภิสิทธ์ิ  นุชบุษบา  (ผอ.สนภ.3 นทพ.) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน พล.ต.อภิสิทธ์ิ  นุชบุษบา  (ผอ.สนภ.3 นทพ.)
ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  
สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๐/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                   ผอ.ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี10  
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผอ.ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี10 ร่วมงาน “ 
สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิ
สารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๑/๒๕๖๑ 
        ๖ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    คุณรัฐวิชญ ์ ศุภสวสัดิรัตน์  ผูอ้  านวนการฝ่ายการตลาดบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน  คุณรัฐวชิญ ์ ศุภสวสัดิรัตน์  ผูอ้  านวนการฝ่าย
การตลาดบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั  ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  
ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ 
ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๒/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    คุณพิชยั  จิราธิวฒัน์   กรรมการบริหารบริษทักลุ่มเซ็นทรัล 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน กรรมการบริหารบริษทักลุ่มเซ็นทรัล (คุณพิชยั  จิ
ราธิวฒัน์ )    ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี 
๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก 
(พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๓/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    คุณสุทธิสาร  จิราธิวฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั  (คุณสุทธิสาร  จิราธิวฒัน์ ) ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.
หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่าน
ผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๔/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    คุณจรณชยั ศลัยพงษ ์Corporate Affairs Director PepsiCo Services Asia Ltd. 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ คุณจรณชยั ศลัยพงษ ์Corporate Affairs Director 
PepsiCo Services Asia Ltd. ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้น
แม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผู ้
บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๖/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    พล.ต.ท.พลูทรัพย ์ประเสริฐศกัด์ิ ผบช.ภ.5 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน พล.ต.ท.พลูทรัพย ์ประเสริฐศกัด์ิ ผบช.ภ.5 
ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  
สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๗/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    พล.ต.จิรเดช  กมลเพช็ร ผบ.กกล.ผาเมือง 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน พล.ต.จิรเดช  กมลเพช็ร ผบ.กกล.ผาเมือง
ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  
สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๓๘/๒๕๖๐ 
          ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           ก านนัต าบลช่างเค่ิง   
 

                   สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราช
ปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล” เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของรา

ษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล 19 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ฝายทั้งหมด ๒๒๒ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน 
๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                 เพ่ือให้การจดังาน”  ณ.หมู่บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์
ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยได้รับ
ความอนเุคราะห์จากท่านผู้บญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท)  ประธานพธีิราชสดดีุเฉลมิ
พระเกียรติฯ   จงึขอเรียนเชิญ ก  านนัต าบลช่างเค่ิง  เข้าร่วมการประชมุ  การบริหารจดัการน า้ โครงการ
“สานต่อพระราชปณิธานสร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืนถวายเป็นพระราชกศุล ณ.องค์การบริหารส่วน
ต าบลแมศ่กึ” วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น  
                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๓๙/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    ผอ.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานเชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน ผอ.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานเชียงใหม่ร่วมงาน “ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บ
หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการ
ทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท๔๐/๒๕๖๑ 
        ๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง             ร่วมงาน โครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

เรียน                    นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 

                           เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏร
เขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล ๑๙ หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอน ้ า ต.แม่นาจร ๑๐๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ๒.ฝาย
ชะลอน ้ า ต.แม่ศึก ๙๒ ฝาย ๓. ฝายชะลอน ้ า ต.กองแขก ๑๘  ฝาย ๔. ฝายชะลอน ้ า ต.ช่างเค่ิง ๑๑  ฝาย ๕.สภอ.แม่แจ่ม สร้างสะพานแม่
ตุงติง  น ้ าป่าพดัถล่มท าใหเ้สียหาย ราษฎรไม่สามารเดินทางได ้ขอสนบัสนุนปูนซีเมนต ์ ๒๘๐  ถุง ( ฝายถาวร ๒๒๒ ฝาย อ่างเก็บน ้ า
ขนาด ๖x๖ จ านวน๑ อ่าง) 

                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่าน นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ร่วมงาน “ สานต่อพระ
ราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน ้ าสู่ความยัง่ยนื ถวายเป็นพระราชกศุล ”  ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บหมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
วนัศุกร์ท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น. และใหก้ารตอ้นรับ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชยั  สิทธิสารท) ประธาน
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบท สนองแนวพระราชดาริ 
(คพร.) วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นา
จร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนั
ภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๔๑/๒๕๖๑ 
        ๒๑ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

เร่ือง         ประชมุ  “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              
 

เรียน           นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

                 อ้างถึงหนงัสือ ท่ี อท ๑๐/๒๕๖ ลงวนัท่ี ๐๕ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑ องค์การป่ารักษ์น า้แห่ง
ประเทศไทย ได้จดัท าโครงการ“สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยัง่ยืน ถวายเป็นพระ
ราชกศุล”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดยมีราษฏร ๔ ต าบล ๒๘ หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 
ฝายทั้งหมด ๓๖๐ ฝาย อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ความทราบแล้วนัน้                                          

                เพ่ือเป็นเกียรติในความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุโครงการ จงึ
จดัท าใบประกาศเกียรติคณุ จ านวน ๓๕๐ ใบ 
 
             จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 
                                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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