
 
 

 
ประวัติและผลงาน 

 

ชือ นายภูสวัสด ิ (ภู)  สุขเลยีง  

บิดา นายพิน  สุขเลียง   มารดา นางสงวน สุขเลียง 

บุตรบุญธรรม ครูบาหม่อนเจา้ดวงดี    สุภทโท (พระครูสุภทัรศีลคุณ) 

ภูมิลําเนา 19 หมู่    ตาํบลพกัทนั  อาํเภอบางระจนั      จงัหวดัสิงห์บุรี 

ทีอยู่ปัจจุบัน 236/2  ถนน เชียงใหม่-ลาํพูน ต .ยางเนิง อ.สารภี จ .เชียงใหม่ 50140 

คติประจําใจ   บรรพบุรุษของฉนั เป็นชาวบา้นบางระจนั หนา้ทีของฉันคือทดแทนคุณแผ่นดิน   

การศึกษาประถม–มัธยมปลาย 

 ป1.- ป6.โรงเรียนวดัห้วยเจริญสุข ตาํบลพกัทนั อาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ม.ศ.1 – ม.ศ.3 โรงเรียนศรีศกัดิสุวรรณ์วิทยา ตาํบลเชิงกลดั อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ม.ศ.4 – ม.ศ.5 โรงเรียนโพธสัมพนัธ์ ต.นาเกลือ อ. บางระมุง จ.ชลบุรี 

การศึกษาสูงสุด:ปริญญาโท 

 ปริญญาตรีปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ ปี  

 ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี  

 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอกสหรัฐอเมริกา Honolulu Hawaii (Ph.D. Tourism Management) 

 



อาชีพ: นักวิชาการอิสระ-นักธุรกจิ 

ผลงานวิชาการตําราเรียนคู่มืออาชีพอมัคคุเทศก์ 

 "หลกัการมคัคุเทศน์และรายการนาํเทียวสาํหรับมคัคุเทศกใ์นเส้นทางภาคเหนือตอนบนานการบริหารการ

จดัการ อุตสาหกรรมการทjองเทียว (Tourism & Hotel Industry ) 

ความสามารถพเิศษ 

 ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trade) 

 การจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเทียว (Tourism & Hotel Industry) 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

 พ.ศ.๒๕๖๕    ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มนาํปิง 

 อดีตเลขาฯผอ.โครงการรณรงคส์ร้างฝายตน้นาํขนาดเลก็และแฝก (โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ ) 

 อดีตคณะทาํงานสร้างฝายตน้นาํขนาดเลก็และแฝก ในโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

 อดีตองคก์ารคณะทาํงานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมูบ่า้นชนบทในโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

 วิทยากร เรืองการพฒันาการทอ่งเทียว การตลาดกบัการท่องเทียว หลกัการมคัคุเทศกเ์บืองตน้ การเตรียม

ความพร้อม 

 ประธานโครงการ สร้างฝายถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล  พรรษา  หมู่บา้น  ฝาย ณ.อาํเภอเชียง

ดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชยเ์ป็น

ปีที  พระชนมายุ  พรรษา  

 ประธานองคก์ารป่ารักษน์าํแห่งประเทศไทย (ผูก่้อตงั องคก์ารป่ารักษน์าํแห่งประเทศไทย 5 ธ.ค.2549) 

 ประธานโครงการ สร้างฝายถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล  พรรษา  หมู่บา้น ฝาย ณ.อาํเภอสะเมิง 

จงัหวดัเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชย ์เป็นปีที 

 พระชนมายุ  พรรษา 

 อดีตหัวหนา้พรรคอนุรักษนิ์ยม ( ผูก่้อตงัพรรคอนุรักษนิ์ยม 19 มิ.ย.2551 )  

 ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล  พรรษา ,  ฝาย เพอืเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ  พรรษา ณ. ลาํหว้ยเกียง หมู่บา้นหว้ยฮะพฒันา หมู่  ตาํบล ป่าไผ ่

อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม ่(  จงัหวดัภาคเหนือ  

 ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล  พรรษา  สิงหาคม  สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถสร้างฝาย ,  ฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ตน้ ถวายเป็นพระราชกุศล 



 ประธานโครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา” ณ.หมู่บา้นลาหู่ป่ายางงาม หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง 

อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 ประธานโครงการอบรมหลกัสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สร้างฝายตน้นาํลาํธาร-หญา้แฝก” “๘๔ พรรษา 

ประโยชนสุ์ขสู่ปวงประชา” ถวายเป็นพระราชกุศลวนัศุกร์ที ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ.หอประชุม

มหาวิทยาลยัเชียงใหม(่ , คน) 

 คณะทาํงานวฒุิอาสาธนาคารสมองจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประธานกรรมการ บริษทั กาแฟดอยปุย จาํกดั( -ป้จจุบนั) 

 Manager of North Travel Service (Phya Travel Service –Singapore branch office) 

 อาจารยห์ลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเทียวและการบินมหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่

วิชาการตลาด –จรรยาบรรณ มคัคุเทศก ์(พ.ศ. - ) 

 คณะจดังาน“ไทยและนานาชาติเทิดไทอ้งคร์าชนั” (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL IN 

HONOR OF HIS MAJESTY THE KING) เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเนืองใน

วโรกาสวนัเฉลิม พระชนมพรรษา  พรรษา ที -  ธนัวาคม  ตงัแต่เวลา .  – .  น. ณ ตลาดคาํ

เทียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  เนืองในโอกาสมหามงคลที สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหา

ราชินี   เพือถวายเป็นพระราชกุศล  องค์การป่ารักษ์นําแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปศุสัตว์อาํเภอเชียงดาว นาย 

จิระพงษ์    แซ่ตัง เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายพิเศษ "เรืองการเลียง โคนม-เนือ"มีผูน้าํชนเผา่อาํเภอเวียงแหง-

อาํเภอเชียงดาว-อาํเภอพร้าว-อาํเภอไชยปราการ-อาํเภอฝาง-อาํเภอแม่อาย เขา้ร่วมรับฝังและขยายงานต่อ ใน

วนัที ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ หมู่บา้นหนองเขียว หมู่ ๑๒ ตาํบลเมืองนะ อาํเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

 

 คณะจดังาน“ไทยและนานาชาติเทิดไทอ้งคร์าชนั” (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL IN 

HONOR OF HIS MAJESTY THE KING) เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเนืองใน

วโรกาสวนัเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา ที 3 ธนัวาคม 2555 ตงัแต่เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ อุทยาน

หลวงราชพฤกษ ์ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 คณะจดังาน“ไทยและนานาชาติเทิดไทอ้งคร์าชนั” (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL IN 

HONOR OF HIS MAJESTY THE KING) เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเนืองใน

วโรกาสวนัเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา วนัองัคารที 3 ธนัวาคม 2556 เวลา 18.19 น.    ณ  ข่วงประตูท่า

แพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่นายเจริญฤทธิ สงวนสัตย ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ประธานในพิธี 

นาํผูเ้ขา้ร่วมงานกล่าวถวายราชสดุดี  



  เนืองในโอกาสมหามงคลที สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหา

ราชินี  กองพลทหารราบที ๗ “ค่ายทหารเสือสามกษัตริย์” ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ จดัโครงการ ”

สร้างฝาย-ฟืนฟูป่าต้นนาํเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ”  เพือถวายเป็นพระราช

กุศลวนัที ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.(คณะทาํงานร่วม)     

  เนืองในโอกาสมหามงคลที สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหา

ราชินี  กิจกรรมรณรงค ์“รักษาบรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาด ปราศจากหมอกควนั”โดยรอบเขตพระตาํหนกั

ภูพิงคร์าชนิเวศน ์ณ. กองพลทหารราบที ๗ “ค่ายทหารเสือสามกษตัริย”์ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ ๓๑ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐- ๑๕.๓๐ น(คณะทาํงานร่วม)    โดย นายวิเชียร พุฒิวิญ ู ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพธีิ ถวายราชสดุด ี 

 ประธานโครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ ฝาย – ปลูกป่า ๑,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล ใน

วโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกติิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษา ณ.บา้นแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่ วนัจนัทร์ ที ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยอาจารย์วิจิตร ถนอมถิน  ผู้แทนหม่อมเจ้าภีศเดช 

รัชนี  ประธานในพธิ ีถวายราชสดุด ี 

 คณะจดังาน“ไทยและนานาชาติเทิดไทอ้งคร์าชนั” ครังที (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL 

IN HONOR OF HIS MAJESTY THE KING)เพอืเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      พระเจา้อยูห่ัวเนืองใน

วโรกาสวนัเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา วนัองัคารที 3 ธนัวาคม 2557 เวลา 18.19 น.    ณ  ข่วงประตูท่า

แพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีพลตํารวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็น

ประธานในพธิ ี ซึงมีการถวายพานพุ่ม รําถวายพระพร ผูแ้ทนชาวต่างชาติแสดงความรู้สึกต่อสิงทีประทบัใจ

ประเทศไทย และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั การจุดเทียนชยัถวายพระพร 

 ประธานโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าตน้นาํแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ” ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษาวนัที ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙และ เนืองในโอกาสทีสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมาย ุ๗ รอบ ๘๔ พรรษาวนัที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙สร้าง

ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาํขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จาํนวน ๑ อ่างณ.หมู่บา้นแม่ซา    

หมู่ที ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วนัศุกร์ที ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น.โดยแม่ทัพภาคที 3 

(พลโท สมศักดิ  นิลบรรเจิดกุล)ประธาน 

 ประธานโครงการ “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอนําสู่ความยงัยืน ถวายเป็นพระราชกุศล”เนือง

ในโอกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 

พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ร.๙  จดัทาํกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะนาํกึงถาวร ณ.

อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่( เป็นโครงการต่อยอดจากปี๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝาย



ชะลอนาํสู่ความยงัยนื ถวายเป็นพระราชกุศล”  ตามแนวพระราชดาํริ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๔ ตาํบล ๒๘ 

หมู่บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอนาํ ๓๑๖ ฝาย อ่างพกันาํ ๖x๖ จาํนวน ๑ อ่าง ณ.หมู่บา้นแม่สะต๊อบ 

หมู่ที ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม ่วนัศุกร์ที ๒๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐น.โดยผู้บัญชาการ

ทหารบก (พล.อ.เฉลมิชัย  สิทธิสารท)  ได้มอบหมาย พลโท สมพงษ์  แจ้งจํารัส แม่ทัพน้อยที  เป็นผู้แทน 

ประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติฯ 

 •ประธานโครงการ “ สร้างฝายชะลอนาํ-ปลูกป่าตน้นาํแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ”  ในโอกาส สมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒และ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ สร้าง

ฝายถาวร ๑๑๐ ฝาย  ราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๒ ตาํบล และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.บา้นแม่เอาะ หมู่ที ๑๐ ต.แม่นา

จาร จาํนวน ๖๑ ฝาย ปูนอดัแรง ๒,๐๐๐ ถุง ๒. บา้นสบแม่รวม หมู่ที๑ ต.แม่นาจาร จาํนวน ๒๘ ฝาย ปูนอดั

แรง ๗๐๐ ถุง ๓.บา้นหว้ยบงหมู่ที ๑๒ ต.แม่ศึก จาํวน ๑๕ ฝาย ปูนอดัแรง ๓๐๐ ถุง ๔.บา้แม่ยอด หมู่ที ๑๒ ต.

แม่ศึก จาํวน ๖ ฝาย ปูนอดัแรง ๒๐๐ ถุง ๕.สภอ.แม่แจ่ม ๒๐๐ ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหลก็ตะแกรงไวร์

เมช กวา้ง ๒ เมตร จาํนวน ๔ มว้น (ทงัหมด ๑๑๐ฝาย)  ณ.หมู่บา้นแม่เอาะ หมู่ที ๓ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. 

เชียงใหม่ วนัศุกร์ที ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา  ผู้แทนแม่ทัพ

ภาคที 3 (พลโท ฉลองชัย ชัยยะคํา)ประธานพธิรีาชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ 

 ประธานโครงการ “สร้างฝายชะลอนาํ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” เนืองในโอกาส 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนืองในโอกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา ๖๕พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัทาํกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 

“โครงการสร้างฝายชะนาํกึงถาวร ณ.อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่(โครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะที 

๕) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอนาํสู่ความยงัยนื ถวายเป็นพระราชกุศล”  ตามแนวพระราชดาํริ 

มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓  ๓ ตาํบล ๑๐ หมู่บา้นใหม่ หมู่ที ๑๔ ต.แม่นาจร ๘๐ ครัวเรือน ๘๐ ฝาย ขนาด

อ่าง x5x . เมตร ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ หมู่ที ๔ ต.แม่นาจร ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน 

๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม หมู่ที ๑ ต.แม่นาจร ๙๗ ครัวเรือน ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นห้วยผา แม่นาํเขียว 

หมู่ที ๘ ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน ๒๐ ฝายขนาด x .  เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่หอย 

หมู่ที ๑๒ ต.แม่นาจร สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย ซอ้มฝาย ๑๐๐ ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง หมู่ที ๒ 

ต.แม่ศึก ๘๕ ครัวเรือน ๑๕ ฝาย ขนาด กวา้ง  เมตร สูง  เมตร ฃ ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ที ๑๐ ต.

แม่ศึก ๕๐ ครัวเรือน ๘๐ ฝาย ปูน ๔๐๐ ถุง ๘.บา้นแม่สะต๊อบ หมู่ที ๓ ต.แม่ศึก ๕๗ ครัวเรือน ๒๐ ฝาย ปูน 

๑๕๐ ถุง ๙. บา้นแม่คลอง หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก ๘๐ ครัวเรือน ๒๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๑๐.บา้นนายางดิน ม.  ต.

กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หลง้คาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ

๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช ๓ มว้นฝายชะลอนาํ ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย  อ่างพกันาํ จาํนวน 

๒ อ่าง ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสันติ หมู่ที  ๑๔  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ที ๑๘ ธนัวาคม 

๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐น. โดยพลตรี วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอาํนวยการรักษาความมันคงภายใน



ภาค ๓  ผู้แทน  ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้)           ประธานพธิรีาชสดุดีเฉลิม

พระเกยีรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ประธานโครงการ “สร้างฝายชะลอนาํ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” เนืองในวโรกาส 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ 

พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัทาํ

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการ สร้างฝายชะลอนาํ สืบสาน รักษา และตอ่

ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้นาํลาํธาร ตามแนว พระราชดาํริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ 

ระยะที ๖ ) มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ตาํบล ๑.ตาํบลแจ่มหลวง ๒.ตาํบลบา้นจนัทร์ ๓.ตาํบลแม่แดด ๑๕ 

หมู่บา้น ๑.ตาํบลแจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ที๑ บา้นขุนแม่รวม  จาํนวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ที๒ บา้นกิวโป่งบา้น

ใหม่พฒันา    จาํนวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ หมู่ที๔ บา้นห้วยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จาํนวนฝาย ๑๔ ฝาย ๑.๔ หมู่ที

๕ บา้นห้วยเขียดแหง้ จาํนวนฝาย ๑๒  ฝาย    ๑.๕ หมู่ที๖ บา้นแจ่มหลวง       จาํนวนฝาย ๒๕ ฝาย ๆขนาด 

๑.๖ หมู่ที๗ บา้นเสาแดง  จาํนวนฝาย  ๑๗  ฝาย   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป จาํนวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ บา้นหนอง

เจ็ดหน่วย  จาํนวนฝาย  ๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจ็ดหน่วยจาํนวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ตาํบลแม่แดด ๒.๑  หมูที 

บา้นแม่ตะละใต ้จาํนวนฝาย  ๑๒  ฝาย ๓. ตาํบลบา้นจนัทร์๓.๑  หมูที๑ บา้นห้วยฮ่อม จาํนวนฝาย  ๑๕  ฝาย 

๓.๒ หมู่ที๔ บา้นหว้ยบง จาํนวนฝาย  ๘  ฝาย ๓.๓ หมู่ที ๕ บา้นแจ่มน้อย   จาํนวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ที

๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่งขาว จาํนวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ๓.๕ หมู่ที ๗ บา้นจนัทร์  จาํนวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  

หมู่ที   บา้นเด่น   จาํนวนฝาย  ๙  ฝาย (รวมฝายชะลอนาํทงัหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรง

ไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจาํนวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท) ณ.ทีวา่การอาํเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั

เชียงใหม่ วนัอาทิตยที์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  โดยพลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช  เลขาธิการกอง

อาํนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 3 ผู้แทนบัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้) 

ประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติประธานพธิรีาชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ 


