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โครงการเฉลิมพระเกียรต ิ
 

“สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เน่ืองในโอกาส สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕พรรษา  ๒ เมษายน 
๒๕๖๓ จัดท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรต ิ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการสร้าง
ฝายชะลอน า้กึ่งถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่(โครงการต่อยอดจากปี 
๒๕๖๒ ระยะที่ ๕) “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน า้สู่ความยั่งยืน ถวาย
เป็นพระราชกุศล”  ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑๐ 
หมู่บ้าน ฝายชะลอน า้ ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย  อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ อ่าง 

 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 
ร่วมกับ 

 
กองทัพภาคที่ ๓ – กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ - เครือข่ายสานต่อการพัฒนาชนบท – 
อ าเภอแม่แจ่ม – กรมป่าไม้ – สภ.แม่แจ่ม-องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร - 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก-องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก –ข้าราชการ
และพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า 

 
 
 

ณ.หมู่บ้านใหม่พฒันาสันต ิหมู่ที่  ๑๔  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐น. 
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ท่ี อท ๕๐/๒๕๖๒ 
          ๒๕ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

 เร่ือง     ทลูถวายรายงาน จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 

กราบบงัคมทลู    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

                          ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพทุธเจ้านาย ภสูวสัดิ์    
สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต ทลูถวาย
รายงาน กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ 
พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ.หมู่บ้านใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ วนั
ศกุร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐น. “ฝายต้นน า้ล าธาร” ตามแนวพระราชด าริ 

                 การนีไ้ด้รับความเมตตาจากพลเอกณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บญัชาการทหารบก ได้
มอบหมายให้พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 
๓ เป็นผู้แทน ประธานพธีิราชสดดีุเฉลิมพระเกียรติ 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
 
       ข้าพระพทุธเจ้า  นาย ภสูวสัดิ์      สขุเลีย้ง 

                                                   ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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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 ยทุธศาสตร์เป้าหมายการขบัเคล่ือนแม่แจ่มโมเดลพลสัอย่างเป็นรูปธรรม 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 ากล่าวต้อนรับ 
                      พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการการ องอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดดีุเฉลมิพระเกียรติ 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมูบ้่าน
ใหมพ่ฒันาสนัติ หมูท่ี่  ๑๔  ต.แมน่าจร  อ.แมแ่จ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศกุร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ 
                     เรียน     พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความ
มัน่คงภายในภาค ๓  เป็นผู้แทน  ผู้บญัชาการทหารบก          ประธานพิธีราชสดดีุเฉลมิพระ
เกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
                    กระผม นายวีระพนัธ์      ดีอ่อน ในนาม รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม ่
หวัหน้าสว่นราชการ พร้อมด้วยพสกนิกรทกุหมูเ่หลา่ และผู้มีเกียรติ ท่ีมาร่วมในพิธี  ณ  
สถานที่แห่งนีท้กุท่าน  ขอขอบพระคณุผู้บญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงค์พนัธ์ จติต์แก้วแท้) 
เป็นอย่างสงู  ท่ีให้เกียรติมาเป็นประธานในพธีิเปิดโครงการ“โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สบื
สาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ สมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ในวนันี ้ ขอบพระคณุในความ
เมตตา      ความกรุณาจาก ท่านผู้บญัชาการทหารบก   เป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้ 
                     ปัจจบุนัปัญหามลพิษจากหมอกควนัและฝุ่ นละอองในอากาศท่ีเกิดขึน้ในช่วง
เดือน กมุภาพนัธ์-มีนาคม โดยในระยะเวลา 4 - 5 ปี ท่ีผ่านมา ได้สง่ผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม ่ สร้างความสญูเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกวา่ 2,000 
ล้านบาท และท า 
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ให้มีผู้ ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ โรคหอบหืดและโรคมะเร็งปอด กิจกรรม 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” เป็นอีก
แนวทางหนึงท่ีจะช่วยด้านสิง่แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างฟุ่ มเฟือยก าลงัเป็น
ท่ีให้ความสนใจของบคุคลทัว่ไป   เน่ืองจากผลท่ีจะตามมาเกิดกบัมนษุย์และผลท่ีเกิด
เก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตในแตล่ะวนั  จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ
และ ประชาชนทัว่ไป  จะต้องมีความตระหนกัถึงปัญหาเหลา่นี ้ การจดักิจกรรมเพ่ือปลกูฝัง
จิตส านึกแห่งการอนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อมเป็นหน้าท่ีของทกุคน   ไม่ใช่ใครคนใดคน
หนึ่งท่ีจะต้องร่วมกนัรณรงค์รู้จกัใช้อย่างคุ้มคา่และต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน   
โดยเฉพาะสิง่แวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตวัเรา  ต้องมีความหลากหลาย  จงูใจให้ชมุชนเกิดความ
สนใจและตระหนกัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในท่ีสดุ 
    

ขอกราบเรียนเชญิ       
                                                                                                                                                                                                   

นายวีระพนัธ์      ดีอ่อน 
รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม ่
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ค ากลา่วถวายราชสดดีุ 
เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
โดยพลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ 

ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดดีุเฉลมิพระเกียรติ 
วนัศกุร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓   

ณ.หมูบ้่านใหมพ่ฒันาสนัติ หมูท่ี่  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่
*********************** 

ขอพระราชทานกราบบงัคมทลู พระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีบาท 
 ข้าพระพทุธเจ้า พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความ
มัน่คงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร ชาว
อ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่/ ท่ีได้มาชมุนมุพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี/้เพ่ือถวายราช
กศุลเฉลมิพระเกียรติ / เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธลุีพระบาท 
/ อนัเป็นวาระส าคญัยิ่งของปวงชนชาวไทยทัง้ชาติ ในวนันี ้
             วนัที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๓ของทกุปี/เป็นวนัส าคญัยิ่งของปวงข้าพระพทุธเจ้า
ทัง้หลาย / ท่ีจกัได้แสดงความจงรักภกัดี / และเทดิพระเกียรติคณุใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / 
ซึง่เป็นมิง่ขวญัของปวงชนชาวไทย/ เพ่ือแบง่เบาพระราชภาระของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐/ พระราชกรณียกิจนานปัการ / ท่ีทรงพระราชวิริยะ อตุสาหะบ าเพ็ญ/ 
อย่างไมเ่ห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย  / ล้วนเป็นไปเพ่ือบรรเทาทกุข์  / และพระราชทานความ
ร่มเย็นเป็นสขุ / แก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา โดยมทิรงย่อท้อ  /  
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ด้วยพระมหากรุณาธิคณุ และพระเมตตาคณุ / ท่ีทรงปฏิบตัิอย่างมากมาย / ล้วนจารึกอยู่ในหวัใจ ของ
ปวงข้าพระพทุธเจ้าและพสกนิกรตลอดไป 

                           ณ ศภุวาระวนัมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา / วนัที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๓
นี ้/ ข้าพระพทุธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกร ทกุหมูเ่หลา่ชาว อ าเภอแมแ่จ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม/่ขอพระราชทานพระราชวโรกาส/แสดงความจงรักภกัดี/น้อมอญัเชิญคณุ
พระศรีรัตนตรัย/และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลายในสากลโลก / ตลอดจนพระบรมเดชานภุาพ แหง่
สยามเทวาธิราช / และสมเด็จพระบรูพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทกุพระองค์/ โปรดอภิบาล
รักษาใต้ฝ่าละอองธลุีบาท / ให้ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายยุิ่งยืนนาน / เพียบพร้อมด้วย
จตรุพิธพรชยัมงคล /หากมีพระราชประสงค์จ านงหมายสิง่ใด / ขอจงสมัฤทธ์ิสมพระราช
หฤทยัปรารถนาทกุประการ / พระเกียรติคณุแผ่ไพศาลทัว่ทกุทิศานทุิศ / สถิตเป็นมิง่ขวญั ร่ม
เกล้าของข้าพระพทุธเจ้า/ และพสกนิกรชาวไทยทัง้ปวง / ตลอดกาลนานเทอญ 
 
                                                                                            
                                                                 ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม 
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ค ากล่าวรายงานของนายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์) กล่าวรายงาน
ต่อ พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ 
ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดดีุเฉลมิพระเกียรติ 
                    ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๖๓  เปิดโครงการ
ปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ อ่าง 
                 กระผม/ นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) /  มีความยินดีและเป็น
เกียรตอิย่างยิ่ง/ ท่ีพลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดดีุเฉลมิพระเกียรติ/ ได้กรุณา
มาเป็นประธานในพิธีราชสดดีุ /  เน่ือง   ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒ 
เมษายน ๒๕๖๓   
       อ าเภอแม่แจ่ม / ประกอบด้วยต าบลจ านวน  ๗ แห่ง ๑๐๔ หมูบ้่าน / มีประชากร
ประมาณ  ๕๖,๗๒๓    คน / สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท านา / ปลกูข้าว / เป็น
อาชีพหลกั / ในการนีน้ า้จงึเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและ
ด ารงชีพ /              
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 บดันี ้ / ได้เวลาอนัสมควรแล้ว / กระผม / ขอเรียนเชญิ พลตรี วีรวัฒน์  ววิัฒน์วานิช 
เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารบก /  ประกอบพิธีถวายราชสดดีุ / เน่ือง  ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา /
เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างพักน า้ 
จ านวน ๒ อ่าง ถวายเป็นพระราชกศุล ตามล าดบัต่อไปครับ 
 

นายอ าเภอแม่แจ่ม 
(นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์) 
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ค ากล่าวรายงานของ นายภสูวัสดิ ์ สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ 

กล่าวรายงานต่อ พลตรี วีรวัฒน์  ววิัฒน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ประธานพธีิราชสดุดีเฉลิมพระ

เกียรต ิ
          ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๖๓  เปิดโครงการปฐมฤกษ์ 
สร้างฝายถาวร ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ อ่าง 
                        กระผม  นายภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง  ประธานโครงการฯ  ด้วยส านึกใน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ สมควรท่ีจะจดังานเฉลมิฉลองให้สมพระเกียรต ิ
การนี ้ องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย คณะท างานร่วมการปฏิบตัิงานพฒันาหมูบ้่าน
ชนบทสนองแนวพระราชด าริฯ  นายอ าเภอแมแ่จ่ม  องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ   องค์การบริหารสว่นต าบลกองแขก ข้าราชการ พสกนิกรชน
เผ่าทกุหมูเ่หลา่ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราช

ปณิธาน ร.๙ ”    ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑๐ หมูบ้่าน 
 ๑.หมูบ้่านใหม ่หมูท่ี่  ๑๔  ต.แมน่าจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    
ปนู ๗๐๐ ถงุ ไวร์เมช  ๑๐ ม้วน  
๒.บ้านแมม่ ุ หมูท่ี่ ๔ ต.แมน่าจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปนู ๒๐๐ ถงุ  
๓.บ้านสบแมร่วม  หมู่ท่ี ๑ ต.แมน่าจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถงุ  
๔.บ้านห้วยผา แมน่ า้เขียว หมูท่ี่ ๘  ต.แมน่าจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตร
ปนู ๒๐๐ ถงุ ไวร์เมช    ๑๐ ม้วน  

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


17 

 

 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                         ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 81-7842076                                                                                ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                             จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

๕.บ้านแมห่อย หมูท่ี่ ๑๒  ต.แมน่าจร  สร้างใหม ่๖๐ ฝาย  ซ้อมฝาย ๑๐๐  ปนู ๖๐๐ ถงุไวร์
เมช    ๖ ม้วน  
๖.บ้านนากลาง  หมูท่ี่ ๒   ต.แมศ่กึ  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กว้าง 6 เมตร สงู 1 เมตร        
ปนู ๓๕๐ ถงุ 
 ๗.บ้านสบจอบ หมูท่ี่ ๑๐ ต.แมศ่กึ   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปนู ๔๐๐ ถงุ 
๘.บ้านแมส่ะต๊อบ หมูท่ี่ ๓ ต.แมศ่กึ   ๕๗ ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปนู ๑๕๐ ถงุ 
 ๙. บ้านแมค่ลอง หมู ่๑๖ ต.แมศ่กึ   ๘๐  ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปนู ๒๐๐ ถงุ  
๑๐.บ้านนายางดนิ ม.12 ต.กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หล้งคาเรือน ความยาวประมาณ 
๒๐ เมตร หน้าฝายกว้าง๓ เมตร สงูประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปนู ๓๕๐ ถงุไวร์เมช  ๓ ม้วน 
                รวมฝายชะลอน า้ทัง้หมด ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ 
อ่าง ปนูอดัแรง ๓,๓๕๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๒๙ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM   (บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวสัด ุจ ากดั และ “BAAN & BEYOND”  บริจาคปนู TPI ค่าปนู  ๓,๓๕๐ ถงุ + ไวเมช หนา 
๓.๔ม. ยาว ๑๐๐ ม. จ านวน ๒๙ ม้วน เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท ) 
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โครงการสร้างฝายชะลอน า้และปลูกป่าในพืน้ที่ป่าต้นน า้แม่แจ่ม 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

พ้ืนท่ีลุ่มน ้าแม่แจ่มมีทั้งหมด ๑,๗๐๕,๐๐๓ ไร่ เป็นพ้ืนท่ีป่า ๑,๔๐๑,๕๕๖.๒๕ ไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๘๒.๐๘ แบ่งออกเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ ๘๒๙,๘๐๐ ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 
๕๓๖,๑๖๘.๗๕ ไร่ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู ๒๐,๑๐๕.๒๕ ไร่ ท่ีเหลือเป็นป่าสมบูรณ์ 
๑๑,๙๑๘.๗๕ ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์รอการฟ้ืนฟู ๓,๕๕๖.๒๕ ไร่ 

ผนืป่าร้อยละ ๘๒.๐๘ ของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าปิงส่วนท่ี ๓ ใหน้ ้าไปหล่อเล้ียงผูค้นตั้งแต่ตน้
น ้ า กลางน ้า และปลายน ้ ามากถึงร้อยละ ๔๐ ของแม่น ้าปิงและร้อยละ๑๖ ของแม่น ้ าเจา้พระยา 
ถูกคุกคามจากการท าเกษตรเชิงเด่ียว และการลกัลอบตดัไม ้ ในแต่ละปีท าใหผ้นืป่าตน้น ้ าแห่ง
น้ีลดลงไปหลายหม่ืนไร่ 

จากขอ้มูลส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ๓ ปีท่ีผา่นมา ผนืป่าตน้น ้ าถูกแปร
สภาพเป็นไร่ขา้วโพด ๘๖,๓๐๔ ไร่ในปีพ.ศ.๒๕๒๒ เป็น ๑๐๕,๔๖๕ ไร่ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ 
ขณะท่ีตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ า ถกูโค่นขายใหก้บันายทุนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั จน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าตน้น ้ า ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสิงสาราสตัวแ์ละพืชนานา
พนัธ์ุ เหลือเพียงผนืดินโล่งเตียนและแหง้แลง้ 

พอฤดูฝนกป็ระสบปัญหาน ้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม พดัเอาหนา้ดินและโคลนลงสู่ท่ีราบ
ลุ่มน ้ าอยา่งรวดเร็ว ท าใหแ้ม่น ้ าล าหว้ยต้ืนเขินในช่วงสั้นๆ ท าใหร้ะบบชลประทานเสียหายจน
ใชก้ารไม่ได ้ พอฤดูแลง้ปริมาณน ้ าตามล าหว้ยสาขาลดลงไป หลายสาขาแหง้ขอด ระบบ
ชลประทานท่ีก่อสร้างโดยไม่ค านึงถึงสมัพนัธภาพดินน ้าป่าใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ท่ีซ ้ าร้ายกวา่  
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นั้นกคื็อปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนทุกๆ ปีจากการเผาไร่และเผาป่า ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูค้นมากมายจนยากจะแกไ้ขไดส้ภาพปัญหาดงักล่าวมาน้ี จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาระดบัชุมชน
ทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหป่้าตน้น ้ าแม่แจ่มท่ีถูกท าลายลง
ไปเร่ือยๆ โดยการสร้างฝายชะลอน ้ า ปลกูป่าถาวรและใหชุ้มชนร่วมกนัดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์ร่วมกนั 
 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินโครงการดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ 

๑.เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ 
พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

             ๒.เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูรักษาป่าตน้น ้าแม่แจ่ม 
             ๓.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใหร้าษฎรในทอ้งถ่ินมีใจรักตน้ไม ้รักป่าไม ้หวงแหน  
                 ทรัพยากรป่าไม ้และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
             ๔.เพ่ือกกัเกบ็รักษาน ้าไวใ้ชท้ั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงได ้
            ๕.เพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งย ัง่ยนืและป้องกนัและช่วยในการดบัไฟเม่ือเกิดไฟป่า 
               ใน หนา้แลง้ 
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พืน้ทีเ่ป้าหมายบรรเทาภัยแล้ง 
 ด าเนินการสร้างฝายชะลอน ้าก่ึงถาวรในพื้นท่ีๆ พื้นท่ีเป้าหมายบรรเทาภยัแลง้มีราษฎรเขา้ร่วม
โครงการท่ีดงัน้ี 
๑.หมู่บา้นใหม่พฒันาสันติ  หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    
ปูน ๗๐๐ ถุง        
      ไวร์เมช  ๑๐ มว้น 
๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 
๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง 
๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง 
ไวร์เมช    ๑๐ มว้น 
๕บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น 
๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ 
ถุง อ่างเกบ็น ้า ขนาด กวา้ง ๕ เมตรยาว ๖ เมตร สูง 2.5เมตร 
๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๖๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง 
๘.บา้น แม่สะต๊อบ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก   ๕๗ ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๑๕๐ ถุง 
๙.บา้นแม่ครอง หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก   ๘๐  ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๒๐๐ ถุง 
๑๐.บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้
ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๑ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 
 
 
    รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ อ่าง ปูนอดัแรง ๓,๓๕๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช 
๒๙ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM   (บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ “BAAN & BEYOND”  บริจาคปูน 
TPI ค่าปูน  ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ ม้วน เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท ) 
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ระยะเวลา  ๕ ธนัวาคม ๖๒ – ๑๐ ก.พ. ๖๓ 
 
หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายร่วมด าเนินโครงการ 

๑.องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
๒.น.ส. ลกัษณ์สดุา   สวุรรณมาลิก  ประธานเครือข่ายสานต่อการพฒันาชนบท 
๓.อ าเภอแม่แจ่ม 
๔.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
๕.หน่วยโครงการพฒันาป่าไม้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สวนป่าสิริกิติ์ ที ่6 (แม่ซา) 
๖.กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
๗.หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.28 (สบวาก) 
๘.มลูนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุชนเพ่ือการพฒันา 
๙.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศกึ 
๑๐.สถานีต ารวจแม่แจ่ม 
๑๑.องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก 
๑๒.ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1 (เชียงใหม่) นายบญุเลิศ สีม่วง เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส 
เลขต าแหน่ง 330 ส่วนส่งเสริม  จดัท าพกิดัฝาย 
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ผู้ประสานโครงการ 
             อาจารยภู์สวสัด์ิ  สุขเล้ียง องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
 
กจิกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.งานวางแผน เดือนตุลาคม  
๒.การเตรียมตวั ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๒ 
๓.การพบปะพดูคุยท าความเขา้ใจกบัผูน้  าชุมชนและชาวบา้น ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๖๒ 
๔.ขนส่ง  ๑- ๕ ธนัวาคม๒๕ ๖๒ 
 ๕.ประชุม การบริหารจดัการน ้า“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราช
ปณิธาน ร.๙ ” วนัจนัทร์ท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. ณ ท่ีวา่การอ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ๖.รับมอบปูนจาก บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั ๒ ธนัวาคม ๖๒ – ๓ ธนัวาคม ๖๒ 
  ๗.ก่อสร้างฝาย ๑ มกราคม ๒๕๖๓- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๘.ท าพิธีส่งมอบฝาย วนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๙.ระเมินตรวจสอบและรายงาน  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
              บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ “BAAN& BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน 3,350 ถุง + ไว
เมช หนา 3.4มม. ยาว100ม. จ  านวน 30 มว้น เป็น 470,000 บาท ครับ (ส่งมอบปูน วนัท่ี  ๒-๓ ธนัวาคม 
๖๒) 
 
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 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 

 ราษฏร-ผูใ้หญ่บา้น-ก านนั-นายกอบต.รับผดิชอบปูนซีเมนต ์จากบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ  ากดั 
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ข้อมูลการจัดท าฝาย 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ
ที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ปูนซีเมนต์/ไวร์เมช   
ผลการด าเนินงาน 

อ่างเกบ็น า้/เมตร จ านวนฝาย รวม 

1 
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  
๘๐ ครัวเรือน    

ปูน ๗๐๐ ถุง             
ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๔x๕x๒.๕เมตร   ๘๐ ๘๐ 

2 
บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ 
ครัวเรือน  ปูน ๒๐๐ ถุง - ๕๐ ๕๐ 

3 
บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    
๙๗  ครัวเรือน   ปูน ๒๐๐ ถุง - ๖๐  ๖๐ 

4 
บา้นหว้ยผา แม่น ้าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่
นาจร ๓๐ ครัวเรือน    

ปูน ๒๐๐ ถุง             
ไวร์เมช    ๑๐ มว้น 

ฝาย  ๕x๒.๕ 
เมตร ๒๐  ๒๐ 

5 
บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร   
 

ปูน ๖๐๐ ถุง           
ไวร์เมช    ๖ มว้น 

ซ่อมฝาย ๑๐๐
ฝาย ๖๐ ๖๐ 

6 

บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน   
 

     ปูน ๓๕๐ ถุง    
ฝายขนาด กวา้ง 6 
เมตร สูง 1 เมตร 

อ่างเก็บน ้า ขนาด 
กวา้ง ๕ เมตรยาว 

๖ เมตร ๑๕ ๑๕ 

7 
บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ 
ครัวเรือน    ปูน ๔๐๐ ถุง - ๘๐  ๘๐ 

8 
บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก   ๕๗ 
ครัวเรือน    ปูน ๑๕๐ ถุง - ๒๐  ๒๐ 

9 
บา้นแม่คลอง หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก   ๘๐  
ครัวเรือน    ปูน ๒๐๐ ถุง - ๒๐   ๒๐ 

10 
บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประ
กร ๓๖๐ คน ๙๖ ครัวเรือน 

ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  
๓ มว้น ๒๐ x ๓ x ๖  ๓ ๓ 

รวม 
ปูน๓,๓๕๐ ถุง +         
ไวร์เมช  ๒๙ มว้น ๒ ๒๘๑ ๒๘๑ 
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ฝ่ายด าเนินโครงการ   

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 นาย ยรรยง โรจนปธาน รองประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 น.ส. ศรีสุดา คะณาทตัต  รองประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 น.ส. ลกัษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก  ประธานเครือข่ายสานต่อการพฒันาชนบท 

 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. 

 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 าเลียงวสัดุจากท่ีวา่

การอ าเภอไปยงัพื้นท่ีเป้าหมาย 

 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้1 (เชียงใหม่) นายบุญเลิศ สีม่วง เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส เลข

ต าแหน่ง 330 ส่วนส่งเสริม   สนบัสนุนการจ าพิกดั GPS ฝายแต่ละลูก  
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สรุปผลการท างาน 
 
               โครงการ “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”ใน
พืน้ท่ีป่าต้นน า้แม่แจ่ม ต าบลแม่นาจร ต าบลกองแขก ต าบลแม่ศกึ อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
โครงการต่อยอกระยะท่ี ๕ โดยเน้นความต้องการของราษฏรเป็นหลกั ยดึหลกั MASS NEED  โดยมี 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจาก ๑๐ หมู่บ้าน ใน ๓ ต าบล มีความต้องการ
สร้างฝายชะลอน า้ เพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในการอปุโภค และ การเกษตร อย่างยัง่ยืน โดยมีเป้าหมายใน
การสร้างฝายชะลอน า้และอ่างกกัเก็บน า้เพ่ือการฟืน้ฟปู่าและน า้เพ่ือการเกษตรของชาวบ้านในพืน้ท่ี 
๑๐ หมู่บ้าน  ๓ ต าบลประกอบด้วย ต าบลแม่ศกึ ต าบลแม่นาจร ต าบลกองแขก ในการด าเนินโครงการ 
หน่วยงานภาคีในพืน้ท่ีได้รับความอนเุคราะห์จาก ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1 (เชียงใหม่) นายบญุ
เลิศ สีม่วง เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส เลขต าแหน่ง ๓๓๐ ส่วนส่งเสริม  จดัท าพกิดัฝาย ร่วมประชมุกบั
แกนน าชมุชนและจดัตัง้คณะท างานร่วมของโครงการประกอบด้วยตวัแทนจาก ๑๐ ผู้น าชมุชน และ 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย เพ่ือรับผิดชอบในการวางแผน ด าเนินงานและติดตามผล การ
วางแผนสร้างฝายชะลอน า้ของชมุชน เดิมเกิดขึน้จากการส ารวจและก าหนดจดุสร้างฝาย ตามความ
ต้องการของชมุชน และการประเมินศกัยภาพของชาวบ้านท่ีต้องการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ซึง้ท าให้
ระยะแรกของการด าเนินโครงการทัง้พกิดัการสร้างฝาย และรูปแบบฝายท่ีสร้าง ค านงึถึงสภาพพืน้ท่ี 
สภาพป่า สภาพล าห้วยและการใช้ประโยชน์จากน า้ เป็นแผนงานชมุชนในการบริหารจดัการน า้  และ
จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการสร้างฝายท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีการด าเนินงานตาม
แผนโครงการได้ก่อสร้างฝายจ านวน ๒๘๑ ฝาย ซอ่มฝาย ๑๐๐ฝาย ใน ๑๐ ชมุชนเป้าหมายและขดุบ่อ
กกัเก็บน า้ขนาด ๔x๕x๒.๕ เมตร ,ขนาด กว้าง ๕ เมตรยาว ๖ เมตร  จ านวน ๒ อ่าง ในพืน้ท่ีเป้าหมาย 
โดยภาคีร่วมเป็นบทบาท ด าเนินการพฒันาทกัษะการสร้างฝายและติดตามให้ค าแนะน าในพืน้ท่ี ๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบล สนบัสนนุการขนส่งปนูซีเมนต์ไปยงัพืน้ท่ีสร้างฝายและชาวบ้านในพืน้ท่ี
ด าเนินการสร้างฝายตามแผนการจดัการน า้ของชมุชน  
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ปัญหาและอุปสรรค 
       
       ๑.ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมสร้างฝาย เป็นช่วงฤดเูก็บเก่ียวข้าวโพด การก่อสร้างในหลายจดุท่ี 
            ก าหนดไว้ใน   แผนงานโครงการท่ีเสนอ ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากความไม่พร้อมของ 
            ราษฏร  
        ๒.การบริหารการจดัสร้างฝาย ได้มอบหมายให้ผู้น าหมู่บ้าน ประชมุแบ่งราษฏร สร้างฝาย แต่ละ 
             ฝาย เพ่ือให้การจดัท าฝายเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และ ป้องกนัการแข็งตวัของ   
             ปนูซีเมนต์ 
       ๓.การจดังานโครงการเฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราช 
           ปณิธาน ร.๙ ” จากสถานการณ์ COVID- 19 จ าเป็นต้องเล่ือนจาก วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ มา             
           เป็นวนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
        ๔.จากสถานการณ์ COVID- 19 ท าให้การสร้างฝาย พืน้ท่ีอ่ืนจ าเป็นต้องรอการส่งมอบฝาย ให้กบั 
             หน่วยงานทางราชการ เช่น พืน้ท่ี อ าเภอกลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓ ต าบล ท่ีราษฏรแจ้งความจ านง 
             ขอความช่วยเหลือ ในการ สร้างฝายชะลอน า้ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง 
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ระเบียบวาระการประชุม 

 “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และ ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ถวายเป็นพระราชกศุล”                                              

คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๖๓ 

วนัท่ี  ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุม อ าเภอแม่แจ่ม 

------------------------------- 

วาระที๑่  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ)์ 

           ๑.๑ หมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๓ ต าบล 

           ๑.๒ สรุป ฝายท่ีท าแลว้ และ ก าลงัด าเนินการสร้างฝาย 

วาระที ่๒ สรุป ฝายทีท่ าแล้ว และ ก าลงัด าเนินการสร้างฝาย 

           ๑.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง        

      ไวร์เมช  ๑๐ มว้น 

          ๑.๑ ยอ่มบา้นแม่นาจารหลวง  

          ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 

          ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง 

         ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น 

         ๕.บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น 

         ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง อ่างเก็บน ้ า ขนาด 

กวา้ง ๕ เมตรยาว ๖ เมตร สูงส 2.5เมตร 

       ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๖๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง 

      ๘. บา้น แม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูง

ประมาณ๖ เมตร ๑ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 
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วาระที ่๓       เร่ืองสถานทีจ่ดังานเทดิพระเกยีรต ิฯ.   

            ๓.๑ สถานท่ีจดังานเทิดพระเกียรติ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      

                    ฯ สยามบรมราชกมุารี                          

            ๓.๒ หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

             ๓.๓ รูปแบบงาน 

                      ๓.๓.๑ นอ้มร าลึกพระมหากรุณาธิคุณในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

                     ๓.๓.๒  ถวายราชสดุดี กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

                     ๓.๓.๓  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   

              ๓.๔ การเตรียมงาน                                                                      

                      ๓.๔.๑ ผูรั้บผิดชอบเวที                                                         

                     ๓.๔.๒ ผูรั้บผิดชอบ ดา้นพิธีการ -พิธีกร                                                 

                     ๓.๔.๓ การรักษาความปลอดภยั – รถน าขบวน-รถพยาบาล                                                                                

                     ๓.๔.๔ การดูแลมวลชน                                                                               

                    ๓.๔.๕  อาหารกลางวนั 

วาระที ่๔    เร่ืองทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 

                   ๔.๑  ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ สามแยกจอมทอง-แม่กลาง สนบัสนุนโดย คุณรัชตะ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการ

พฒันา บริจาค 3,000.00 บาท ป้ายขนาด 8x4เมตร                                                                        

                  ๔.๒ .................................................................      

                                                                         

วาระที ่๕    เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

                  ๕.๑  ................................................................                                                                                    

                  ๕.๒.................................................................                      
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่ครอง  ม.16 ต.แม่ศึก) 
๒๐ ฝาย  ปูน ๒๐๐ ถุง 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
1 นายพาธนเปลือยซลา สิทธิวาสนาก าเนิด  
2 นายพะดินุ สิทธิวาสนาก าเนิด  
3 นายบุญทา สิทธ์ิคงขจร  
4 นายส่าดิมิ ด ารงทรัพยพ์งศ ์  
5 นายชยัยง อนุรักษพ์นาวารี  
6 นายเจริญ เมืองอนนัตกิจ  
7 นายสวสัด์ิ สิทธ์ิคงขจร  
8 นายเมละยอ ตระกลพฒันากลุ  
9 นายกิตติพนธ์ อนุรักษพ์นาวารี  
10 นายดิมอ พฒันชูสกลุ  
11 นายเกษา ชลธีธนเกียรติ  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร บา้นสบจอก ต.แม่ศึก 
๖๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
1 นายดีเตอะ พฒันชูสกลุ  
2 นายพะเวเซ เสรีรัตนป์ระสาน  
3 นายณรงค ์วริะชูสกลุ  
4 นางศรีสุดา ชาญเชิดชยักลู  
5 นางแจคา พนาร่ืนรมยแ์จ่ม  
6 นายสินชยั พนาร่ืนรมยแ์จ่ม  
7 นางสาวแจแง ชนาศิริชยั  
8 นางพรนภา พงศไ์พรสถาพร  
9 นายดวงดี เบญญาภาพงศ ์  
10 นายพสธร พฒันชูสกลุ  
11 นายสุรพล บรรจงวรวตัร  
12 นางดีหม่ือ มะกา  
13 นายธงชยั ชาญเชิดชยักลู  
14 นางอรุธิรา จนัทร์โลหิต  
15 นางหนอเปอะเลอะ พนาร่ืนรมยแ์จ่ม   
16 นายประเสริฐ สุนทรเมฆาเขต  
17 นายอะจะ เอ้ือบุญนิธิเกษม  
18 นางสาวเรวดี สุนทรเมฆาเขต  
19 นายหมอโย แผอ่รัญไพรสณฑ ์  
20 นางเกลอะพอ สุนทรเมฆาเขต  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร บา้นสบจอก ต.แม่ศึก 
๖๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
21 นายสมพร แผอ่รัญไพรสณฑ ์  
22  นางจีรพนัธ์ สิทธิวาสนาก าเนิด  
23 นายกะนะ พงศไ์พรสถาพร  
24 นายชูชยั ชลทีชยัมงคล  
25 นายพะสาดิ ลิขิตวรปกรณ์  
26 นายเชาะเง พงษศ์กัด์ิอารีไพร  
27 นายบุญมี พฒันชูสกลุ   
28 นายพะห่อสุ สิทธิคงด ารง  
29 นายจนัทร์แกว้ มนธนาวรรณ  
30 นายทินกร สุนทรเมฆาเขต  
31 นายทวงพล สิทธิคงด ารง  
32 นายขวญัชยั พงศไ์พรสถาพร  
33 นางนารี ชาญเชิดชยักลู  
34 นางปอทิ ค  าแสน  
35 นายถาวร แผอ่รัญไพรสณฑ ์  
36 นายธนทตั อตัตะแจ่มใส  
37 นางดารา อตัตะแจ่มใส  
38 นายกองค า พงศไ์พรสถาพร  
39 นางสาวพรพิมล ลิขิตวรปกรณ์  
40 นายค าปัน ฉตัรไทยรุง  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร บา้นสบจอก ต.แม่ศึก 
๖๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง 

41 นายพงษพ์ิเวษฐ ์ศิวกรศิลป์  
42 นายลอแม บวรนุรักษ ์  
43 นายพะนุมือ พฒันชูสกลุ  
44 นายชยัวฒัน ์ชาญเชิดชยักลู  
45 นางสาวนงคราญ วงัค า  
46 นายเด่นทองดี วริะชูสกุล  
47 นายโยดี วริะชูสกลุ  
48 นายทิพอ พรบนัดาลสุข  
49 นายวรุฒม ์พรบนัดาลสุข  
50 นางสาววราภรณ์ ควรศรีรีชยั  
51 นายชาติชาย พงศไ์พรสถาพร  
52 นายสุทศัน ์ดสักรวรารักษ ์  
53 นางสาวผอ่งพรรณ ศิวกรศิลป์  
54 นายเด่ชยัวตัร นทีเผา่พงษ ์  
55 นายทูดี ศิวกรศิลป์  
56 นายทู สิทธิคงด ารง  
57 นายทองดี เนตรมธุรส  
58 นายพะเส่ลอย ธรรมสรณ์กลู  
59 นายสมบูรณ์ ศิวกรศิลป์  
60 นายสมเพชร สิทธิคงด ารง  
61 นายทรงเกียรติ สิทธิคงด ารง  
62 นายพรรษา สิทธิคงด ารง  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร บา้นสบจอก ต.แม่ศึก 
๖๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

63 นายสัญชยั สิทธิคงด ารง  
64 นายสมบูรณ์ ขวญัไพรจิระ  
65 นายอ านวย สิทธิคงด ารง  
66 นายบุญศรี มฤคมาศ  
67 นายอุทิศ สิทธิคงด ารง  
68 นายสัญญา บรรจงวรวตัร  
69 นายจตุพร พนาร่ืนรมยแ์จ่ม  
70 นายพะเหล่โย กนกโอฬารกิจ  
71 นายพะจอชิ สิทธิคงด ารง  
72 นายวรีพงค ์สิทธิคงด ารง  
73 นายวรีพงค ์นทีเผา่พงษ ์  
74 นายสัญชยั วนชาญชยั  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่มุ) ต าบลแม่นาจร 
๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
1 คุณชบา นุเท  
2 คุณจนัทร์สม ดิเลิศอนนัต ์  
3 นางจินดา เอ้ือบุญนิธิเกษม  
4 นายนนทวฒัน ์แสงสีเสียง  
5 นายสุวทิย ์ดรุณรักษช์ลธี  
6 นายยโีน๊ะ แจ่มคีรีรัตน์  
7 นางหน่อพอเจา้ ชนกานตว์งค ์  
8 นางรัตนาภรณ์ สิทธิคงช่ืน  
9 นายแข่มือ สุจริตนิรันดร์  
10 นางแบละโพ สิทธิมีชาญนาญ  
11 นางเตา้ชิ สิทธิธารากลุ  
12 นางบวัด า ชนกานตว์งค ์  
13 นางหน่อเกลือพอ แสงสีผวิ  
14 นายพิชาญ ชอ้นเพชร  
15 นายธนู วนสกลุชยั  
16 นางเนตรดาว ดีเลิศอนนัต ์  
17 นางหน่อเกอะมู สุขสมประเสริฐ  
18 นางหน่อเบอร์ก้ี แสงสีผวิ  
19 นางศิรลาย สุขสมประเสริฐ  
20 นางพรทิพย ์กาทู  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่มุ) ต  าบลแม่นาจร 
๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
21 นางป้าผดั สิทธิคงช่ืน  
22  นางอาภร สถิตสุขเลิศล ้า  
23 คุณศิริจนัทร์ แสมค า  
24 คุณนิทินนัท ์วงศด์ ารงถิวฒัน์  
25 คุณดวงนภา สุริยะชยัพนัธ์  
26 คุณสายใจ ฟ้าสวา่งไพรกลุ  
27 นายมานิตย ์กรปัญญากลุ  
28 คุณธิดา ฟ้าสวา่งไพรกลุ  
29 นางหน่อเลอะ พิชิตไพรพนา  
30 นางสาวพิกลุ มิตรรักสกุล  
31 นางสาวสราวฒัน ์วรปัญญากลุ  
32 นางสาวมณี ขนาดภพั  
33 นางสาววนัเพญ็ ชุติพรสวสัด์ิ  
34 นางจนัทร์ภทัร์ รัตนเวิง้วิทยก์ุล  
35 นางหน่องึ สถิตสุขเลิศล ้า  
36 นางหน่อเหตุ ด ารงคงอยูเ่ลิศ  
37 นางหน่อหม่ืนลา สุขสมประเสริฐ  
38 นางหน่อเก๊าะ ธีวเกิดปัญญา  
39 นางทศันีย ์ทวนธง  
40 นางจนัทร์เพญ็ ชุติเลิศรดา  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่มุ) ต  าบลแม่นาจร 
๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 

41 นางศิริพร สมโภชไพรสัณฑ ์  
42 นางเกะ้กวา ชุติพงษจ์นัทนา  
43 นางจนัทร์ศรี มทัรริทสกลุ  
44 นางอนงคจิ์ต ยงักรมเทพ  
45 นางพรทิตย ์ชีวกลุเรืองรอง  
46 นางสาวอุบลวรรณ สาทรพนาดง  
47 นายชยัพนัธ์ ธีวะเปิดปัญญา  
48 นางสาวคนึงนิตย ์แสนสุขอุดมขวญั  
49 นายพิชาญ ชอ้นเพชร  
50 นางส่องแสง สถิตสุขเลิศล ้า  
51 นางเกอแม๊ะ แสงสีเสียง  
52 นางรัตนา สิทธิคงจิรัง  
53 นางส่าคี สาทรพนาดง  
54 นางจารุวรรณ ประพนัศกัด์ิ  
55 นางอภิรดี วนสกลุชยั  
56 นางพชันี แสงสีผวิ  
57 นางหน่อแดง สขรัตนิรันดร์  
58 นางหน่อบิแซว วรปัญญากลุ  
59 นางสาวผอ่งศรี สุขสมประเสริฐ  
60 นางสาวกาญจนา แสงสีผวิ  
61 นางสาวนภา กสุมพนา  
62 นางสาวพนัทพร เจริญสุขชีว ี  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่มุ) ต  าบลแม่นาจร 
๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 

 
 
 

63 นางสาวเสาวนี วชัรไพรงาม  
64 นางธิรันพร สิทธิคงจิรัง  
65 นางหน่อหน่ึงฤทยั สาทรพนาดง  
66 นางหลา้ สาทรพนาดง  
67 คุณหน่อยยิ ูชนอนุรักษไ์พร  
68 คุณเสาวนี สาทรพนาดง  
69 นางบุญดี พิพฒันห์ฤทยักุล  
70 นางลดัดาวลัย ์ส่งเสริมรักษาไพร  
71 นายสุพรรณ ชนกานทว์งค ์  
72 นายอภิสิทธ์ิ สาทรพนาดง  
73 นางจนัทร์สม สิทธิคงช่ืน  
74 นางหน่อกาเล่อ วนสกลุชยั  
75 นางวไิลวรรณ สุขสันตธ์รรมกลุ  
76 นางศิรพร สถิตสุขเลิศล ้า  
77 นายพอโท วรีชนวงคส์กลุ  
78 นายสิทธิชาติ ชนกานตว์งค ์  
79 นางหน่อเทลโพ นนัทธี์รา  
80 นางส่องแสง แสงสีผวิ  
81 นางวชัราพร สิทธ์ิคงเจริญ  
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รายช่ือผูไ้ดรั้บใบเกียรติบตัร (บา้นแม่มุ) ต  าบลแม่นาจร 
๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 นายพะนุเม ทวสีกลุรักษพ์งษ ์  
83 นายตุนะ ประพนัธ์ศกัด์ิ  
84 นางเตือนใจ แสงสีเสียง  
85 นายเสรี รัตนเชิงวิทยก์ลุ  
86 นายสงวน แสมค า  
87 นายเจริญชยั สถิตสุขเลิศล ้า  
88 นายอดุลยฤ์ทธ์ สิริธารากุล  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้าบา้นนากลาง ต.แม่ศึก 
๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นายประกายสิทธ์ิ   ชนบทคุณธรรม  
2 นาย วเิศษ สวา่งวฒันากลุ  
3 นาย แนมู ชอ้นเพรช  
4 นาย  อมรศกัด์ิ เรือนกิจชม  
5 นาย ก่อแหยซู่    พรปิยะรัตน ์  
6 นาย นุคา พลายพรรน  
7 นาย บุญช่วย เรือนกิจขยนั   
8 นายมีซา นฤมาน  
9 นาย สถาพร วจิิตรโยธิน  
10 นาย สหภาพ วนากลุพิทกัษ ์  
11 นายโชคชยั  นฤมาน  
12 นายวรกร   เอกนาคขจร  
13 นาง บวัแกว้ โชคสุขเลิศอ าไพ  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้าบา้นใหม่พฒันาสันติ ต.แม่นาจร 
๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
1 นายอศันี เจริญสุชีว ี  
2 นายกรวกิ เจริญวนากลุ  
3 นายพะทูบือ เชาวปั์ญญาสกลุ  
4 นางผอ่งพรรณ คุณานุสรณ์กลุ  
5 นายอะนึ พิทกัษท์รงวฒิุ  
6 นางมาลี ศิริพฒันาคีรี  
7 นายพะแหนะ กิตติรุ่งวฒันา  
8 นายวทิยา กิตติรุ่งวฒันา  
9 นางสาวอาภร วทิยาวฒันวนัชยั  
10 นายดิเปอะเกอะ เชิดทรงศิริกลุ  
11 นายประพนัธ์ วทิยาวฒันาวนัชยั  
12 นายบุญทอง แสงสีผิว  
13 นายวรีเดช กลา้ณรงคเ์ก้ือ  
14 นายดิพอ เชิดศกัด์ินวสกลุ  
15 นายประพจณ์ พิทกัษท์รงวฒิุ  
16 นายจนัทร์ทิพย ์ธนัยพรประทาน  
17 นายพะเกรอเจะ้ เชิดศกัด์ิชยักลุ  
18 นางจินตนา ช่ือสุขพากเพียร  
19 นายวารี ธนัยพรประทาน  
20 นายเดช ตั้งอมรกลุ  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้าบา้นใหม่พฒันาสันติ ต.แม่นาจร 
๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร 

 

21 นางบือศรี อติพล  
22 นายเด่นภูมิ ธนัยพรประทาน  
23 นายแซมือพิทกัษท์รงวฒิุ  
24 นายทศพร ธานีพฒันาอรัญ  
25 นายจุรี วทิยาวฒันวนัชยั  
26 นายยงยทุธ ศิริพฒันาคีรี  
27 นายอุดร ปัญญาอรัญโรจณ์  
28 นายประมวล บุษกกรงามเลิศ  
29 นายปินี เจริญวนากลุ  
30 นางสาวธิดา พิทกัษท์รงวฒิุ  
31 นายบุญส่ง คุณานุสรณ์กลุ  
32 นายหลา้แดง เจริญวนากลุ  
33 นายณรงค ์อมรกานตช์น  
34 นายครุบือ ชุติมนัตคี์รีกลุ  
35 นายเกษชยั ไพรพนางามเลิศ  
36 นายพะแนะคา ธนัยพรประทาน  
37 นายอะโน ธชัธรรมกลู  
38 นายส่าบือ ธนัยพรประทาน  
39 นางสาววอดี ธานีพฒันาอรัญ  
40 นายบุญยนื ดิเตอ้ะ  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้าบา้นใหม่พฒันาสันติ ต.แม่นาจร 
๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร 

 
 
 
 
 

41 นายเพอชิ ชชัธรรมกลุ  
42 นายพะเส่อคา ธนัยพรประทาน  
43 นายพะเอ ชุติกรธนเหม  
44 นายสกนธ์ วทิยาวฒันวนัชยั  
45 นายจ าเริญ เอ้ือบุญนิธิเกษม  
46 นางสาวศรีจนัทร์ เอ้ือบุญนิธิเกษม  
47 นายวชิยั อนนัตบุ์ญนิธิ  
48 นางหน่อคาทู ชาติมหามงคล  
49 นายกิริ อนนัตบุ์ญนิธิ  
50 นายพาบือลือ พรสินวรกานต ์  
51 นายบุญมี เจริญวนากลุ  
52 นายบอป่า อนนัตบุ์ญนิธิ  
53 นายจนัทร์งาม อนนัตบุ์ญนิธิ  
54 นายประพนั อมรกานตช์น  
55 นางสาวอมัภา อนนัตบุ์ญนิธิ  
56 นางสาวแสงหลา้ เอ้ือบุญนิธิเกษม  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้าบา้นใหม่พฒันาสันติ ต.แม่นาจร 
๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร 

  
   
   
   
   

 

57 นายก าจร อนนัตบุ์ญนิธิ  
58 นายชุมพล เจริญวนากลุ  
59 นายหม่อส่วยโย ชาติมหามงคล  
60 นายพะแอดู อนนัตบุ์ญนิธิ  
61 นายถาวร เจริญวนากลุ  
62 นางสาวโสภา พิทกัษท์รงวฒิุ  
63 นายเบอะชิ วทิยาวฒันวนัชยั  
64 นายบุญทอง กลัยางามเลิศ  
65 นายประชนั เกดู  
66 นางหน่อคึ อมรกานตช์น  
67 นายประจญ ธานีพฒันาอรัญ  
68 นายอุทิศ ศิริพฒันาคีรี  
69 นางสิริลกัษณ์ กิตติรุ่งวฒันา  
70 นางนิภาพร  
71 นางสิริลกัษณ์ กิตติรุ่งวฒันา  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้า บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หลงัคาเรือน 
 ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร 

 สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
1 นางค าแปง  จารุนนัทส์กุล  
2 นางสิงห์แกว้  มีชยัเมืองกุล  
3 นายจนัทร์ต๊ิบ  อุดรบุญเขต  
4 นายหม่อดี  เกรียงชยัไพรพนา  
5 นายฉาญชยั ค ารณกานน  
6 นางชิดขนิด  ต๊ิปลงั  
7 นางค าแปง  จนัทร์สม  
8 นายประเสริฐ  พิทาค า  
9 นายสุชาติ ต๊ิปลงั  
10 นายประพนัธ์  อุดรบุญเขต  
11 นางอรนุช  อุดรบุญเขต  
12 นายบุญสม อุดรบุญเขต  
13 นายส่าแจย้  อุดรบุญเขต  
14 นางสอดี มงคลรัตนรังสี  
15 นางกล่ินผา  อินหลา้  
16 นางรัตนา  วรสุนทรสมบติั  
17 นางเจะ๊วา  ดิลกศิริวารี  
18 นายเป๊ีย  กุลนนัท ์  
19 นายวดล สอนพรม  
20 นายเดช มุนิลทร  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้า บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หลงัคาเรือน 
 ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร 

 สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
21 นายสมสร้อย  สถิตอนุรักษไ์พร  
22 นายจ่าศรี  พรษศิ์ริบุญญา  
23 นายสุรเดช วศินประเสริฐ  
24 นายวรีชาติ  ริยะนา  
25 นายธีรพรษ ์ เอกรุ่งอรุณ  
26 นางดวงนภา  ศรีชยัเลิศ  
27 นายกิตติกรณ์  วรสุนทราสมบติั  
28 นายจิรชชยั ใจกลา้พิทกัษ ์  
29 นางนิภา กนัทา  
30 นายพรชยั  ชมพล  
31 นายส าราญ  ก่ิงจนัทร์  
32 นายวรีศกัด์ิ  นิตินโคทร  
33 นางอริสา วรสุนทราสมบติั  
34 นางกนกวรรณ์  สถิตอนุรักษไ์พร  
35 นายวนัชยั  ค  ารณกานน  
36 นายพิบูลย ์ศรีวรรณสดใส  
37 นายนพรัตน์  วรสุนทราสมบติั  
38 นายบูรพา  ค านุง  
39 นางวรภรณ์ ศกัด์ิคีรีประเสริฐ  
40 นายสมชาย  เกริกเกียรติปรีดา  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้า บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หลงัคาเรือน 
 ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร 

 สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
41 นายณรงค ์ ค  านุง  
42 นางศรีนวล  สมสลา  
43 นายเจะ๊บู  เกริกเกียรติปรีดา  
44 นางบวัลอย วศินประเสริฐ  
45 นางพรฑนา  เกริกเกียรติปรีดา  
46 นางสาววนัทิพย ์ เกรียงชยัไพรพนา  
47 นายสมบติั  นะที  
48 นางสู่จู ศรีวรรณสดใส  
49 นายแดง ศรีวรรณสดใส  
50 นางหน่อหม่ือยิง่  ปัญญาปรีดากลู  
51 นางศรีลา  พะโน  
52 นายชยัทร  ค านุง  
53 นางกาญจนา  อุดมบุญลาภ  
54 นางสาวประกายมุข ท่าผาพฒันากิจ  
55 นายพะแมว ศกัด์ิคีรีประเสริฐ  
56 นายสมศกัด์ิ  ศกัด์ิคีรีประเสริฐ  
57 นายสิงห์ ตุ่มตามเช้ือ  
58 นางซอวา  ค  านุง  
59 นายเงิน  เกริกเกียรติปรีดา  
60 นางหน่อม่ือหล่ือ วรสุนทราสมบติั  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้า บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หลงัคาเรือน 
 ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร 

 สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
61 นางโทงวา ใจกลา้พิทกัษ ์  
62 นางหลา้ สถิตอนุรักษไ์พร  
63 นางจ่าบ้ี วรสุนทราสมบติั  
64 นางหน่อแชดี เกรียงชยัไพรพนา  
65 นายสุทิน  ปันโด  
66 นายวชิยั วรสุนทราสมบติั  
67 นายทูล จนัทร์ตะ๊ไชย  
68 นายชุดี  ศกัด์ิคีรีประเสริฐ  
69 นางกญัญา  งามชาติ  
70 นางนิตยา ค าเป๊ีย  
71 นางจ่าแพ ศรีวรรณสดใส  
72 นางอุ่นใจ ค านุง  
73 นางรัตนาภรณ์ วรสุนทราสมบติั  
74 นายจนัทร์ต๊ิบ วรสุนทราสมบติั  
75 นายสงวน ตะ๊รังสี  
76 นางบวัผนั ท่าผาพฒันกิจ  
77 นางจินตนา  เกรียรติขจรโรจน์  
78 นางวนัดี เอกรุ่งอรุณ  
79 นางสม ศรีวรรณสดใส  
80 นายค าแนน ค านุง  
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รายช่ือผูส้ร้างฝายชะลอน ้า บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร ๓๖๐ คน ๙๖ หลงัคาเรือน 
 ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร 

 สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
81 นายมูแฮ อุดรบุญเขต  
82 นายอาณภพ ค ามาวนั  
83 นายวโิรจน์ ศรีวรรณสดใส  
84 นายจรัญ  อุดรบุญเขต  
85 นางมาลี อุดรบุญเขต  
86 นางสาวจนัธิดา ต๊ิปลงั  
87 นายมาแว กลูนนัท์  
88 นางพุทธชาติ ศรีวรรณสดใส  
89 นายพิพฒัน์ อุดรบุญเขต  
90 นายศกัด์ิดา อุดรบุญเขต บา้นแม่หอย. หมู่ท่ี 12ต.แม่นาจร อ.แม่

แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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ท่ี อท ๓ /๒๕๖๓ 
        ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง         ขออนุญาต สร้างฝายชะลอน ้า พื้นท่ีอ  าเภอแม่แจ่ม  
 

เรียน        นายภูมินพศ ์บุญบนัดาร ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่) 
  

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  ๑.“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

                เน่ือง ในโอกาส สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย
ร่วมกบัอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ขา้ราชการ  และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า จดัท า
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี 
๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ 
ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่
นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ 
ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตร
ปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย 
๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด 
กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
 ๔๐๐ ถุง  
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 ๘.บา้นแม่สะต๊อบ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน 
ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปนู ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 
(สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ “baan & BEYOND”  บริจาคปนู TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + 
ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอท่าน ภูมินพศ ์บุญบนัดาร ผูอ้  านวยการส านกัจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่) อนุญาต สร้างฝายชะลอน ้า พื้นท่ีอ  าเภอแม่แจ่ม ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ 
 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

      
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๔ /๒๕๖๓ 
      ๑๑ ก.พ.  ๒๕๖๓ 

เร่ือง            ขอติดตัง้ป้ายเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
 

เรียน           ผู้ชว่ยคณบดี ศนูย์การจดัการศกึษาพิเศษ (จอมทอง) 
 

                  สืบเน่ืองจากองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ร่วมกบักรมป่าไม้ อ าเภอแมแ่จม่ อบต.แมน่าจร อบต.
แมศ่กึ อบต.กองแขก กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม ได้จดัท าโครงการ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและ

ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ของราษฏรโดย  มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ 
หมูบ้่าน (สนบัสนนุโดย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “baan & BEYOND”  บริจาคปนู TPI คา่ปนู ๓,๓๕๐ ถงุ 
+ ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ ม้วน เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )   และเตรียมจดังาน เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี   ณ.หมูบ้่านใหม ่หมูท่ี่  ๑๔  ต.
แมน่าจร  อ.แมแ่จม่ จ. เชียงใหม ่วนัศกุร์ท่ี ๓ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.  

       

               องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย จงึขออนญุาต ผู้ชว่ยคณบดี ศนูย์การจดัการศกึษาพิเศษ (จอมทอง)
ตดิตัง้ป้ายเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี   ณ.
ปากทางเข้าน า้ตกแมก่ลาง สามแยกถนนใหญ่จอมทอง ตัง้แต ่วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                     

                                                                     นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 
                         ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๖ /๒๕๖๓ 
        ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง       เล่ือนเปิดงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายอ าเภอแม่แจ่ม  
            

               เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทย มีหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0204.1/
ว 1208 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 มีการติดเช้ือจากคน
สู่คนภายในประเทศ และไดย้กระดบัการแจง้เตือนการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นระดบั 3 
คือใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงการจดังานความไดท้ราบแลว้นั้น 
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจึงขออนุญาตเล่ือนงาน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   จนกวา่สถานะการเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 จะเรียบร้อย องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๑ /๒๕๖๓ 
        ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง       เปิดงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
            

               เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทย มีหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0204.1/
ว 1208 ไดย้กระดบัการแจง้เตือนการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นระดบั ๓จึงเป็นเหตุใหเ้ล่ือน
การจดังานความไดท้ราบแลว้นั้น 
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจึงขออนุญาตสอบถามความพร้อมของ อบต.และ ราษฎร
ในพื้นท่ีๆจะจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสันติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นา
จร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจะตอ้งท าหนงัสือเรียนเชิญพลเอก อภิ
รัชต ์ คงสมพงษ ์  (รองเลขาธิการพระราชวงั) มาเป็นประธานพิธี จึงตอ้งการทราบความพร้อมของ
ทอ้งถ่ินและราษฎร ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๒ /๒๕๖๓ 
        ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง       การแกปั้ญหาหมอกควนัไฟป่า-เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ฯ 
 

เรียน      นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ)์ 
              

             เน่ืองดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร จะประชุมการแกปั้ญหาหมอกควนัไฟป่า และ
เตรียมความพร้อมการจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา 
และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสันติ หมู่ท่ี  
๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่    
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขอกราบเรียนเชิญ นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรม
ธรานุรักษ)์ เป็นประธานการประชุม ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๓ /๒๕๖๓ 
        ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง       การแกปั้ญหาหมอกควนัไฟป่า-เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ฯ 
 

เรียน      นางสาวพทัธนนัท ์พิทาค า ปลดัอาวโุส 
              

             เน่ืองดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร จะจกัการประชุมการแกปั้ญหาหมอกควนัไฟป่า 
และ เตรียมความพร้อมการจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา 
และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสันติ หมู่ท่ี  
๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่    
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขอกราบเรียนเชิญ นางสาวพทัธนนัท ์พิทาค า ปลดัอาวโุส
เป็นประธานการประชุม ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๒.๐๐ น. 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๐ /๒๕๖๓ 
        ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง       ประธานเปิดงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน       ผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 
 

              เน่ือง ในโอกาส สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย
ร่วมกบัอ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ขา้ราชการ  และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า จดัท า
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี 
๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ 
ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่
นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ 
ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตร
ปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย 
๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด 
กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง  
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 ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน 
ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปนู ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น 
(สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ “Baan & BEYOND”  บริจาคปนู TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + 
ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
 

            การจดังานคร้ังน้ีเพือ่ใหค้วามจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ และ สมพระเกียรติอยา่งท่ีสุด 
องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้
แท)้ ประธานเปิดงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ.
หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๐.๐๐น. หรือ ทางท่าน ผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ จะเห็นสมควร 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่แจ่ม, กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม ,ส านกัจดัการทรัพยากร
ป่าไมท่ี้1 (เชียงใหม่),  บริหารส่วนต าบลแม่นาจร,  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก  ,องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกองแขก ,ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 
ปล.ก าหนดการเดิม มีเหตุตอ้งเล่ือน เพราะสถานการณ์ covid-19 
 
 

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


59 

 

 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel     : 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile: 0 – 81-7842076                                                                           ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ก าหนดการ ผู้บัญชาการทหารบก(พลเอก ณรงค์พนัธ์ จติต์แก้วแท้)) ประธานพิธีราชสดุดเีฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เปิดโครงการระยะที่๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”   
*********************************** 

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   
เวลา    ๐๙.๕๐ น.      องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหารสว่น    
                                ต าบลแมน่าจร ข้าราชการ ฯลฯ 
เวลา    ๑๐.๐๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หมูบ้่านใหม ่หมูท่ี่  ๑๔  ต.แมน่าจร  อ.แมแ่จ่ม จ. เชียงใหม ่
                                 ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่นายอ าเภอแมแ่จ่ม องค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การบริหารสว่น                   
                                 ต าบลแมศ่กึ ข้าราชการ และ ราษฏรทกุหมูเ่หลา่ องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
                                 ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ นายอ าเภอแมแ่จ่ม นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์ (รายงาน) 
เวลา   ๑๐.๐๙ น.       ประธานพิธีฯ ขึน้บนเวทีประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
                                เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุม่สกัการะ 
       อ่านประกาศราชสุดี 
                                เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุมีหาราชา 
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.       ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย (นายภสูวัสดิ์  สุขเลีย้ง) กล่าวรายงาน 
                           เบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ารับ “ ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชดิชเูกียรติ ” 
                                ประธานพิธีฯ  พดูทกัทายประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.       เยี่ยมชม ซุ้มเฉลมิพระเกียรตขิององค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร องค์การบริหารสว่นต าบลแมศ่กึ  
                                องค์การบริหารสว่นต าบลกองแขก องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย   
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.      ประธานพิธีฯ  เปิดโครงการ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราช  
ปณิธาน ร.๙ ”   มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ หมูบ้่าน ๑.หมูบ้่านใหม ่หมูท่ี่  ๑๔  ต.แมน่าจร ๘๐ ฝาย ขนาดอา่ง 4x5x2.5เมตร    
๒.บ้านแมม่ ุ หมูท่ี่ ๔ ต.แมน่าจร   ๕๐ ฝาย ๓.บ้านสบแมร่วม  หมูท่ี่ ๑ ต.แมน่าจร    ๖๐ ฝาย ๔.บ้านห้วยผา แมน่ า้เขียว หมูท่ี่ ๘  ต.
แมน่าจร ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตร ๕.บ้านแมห่อย หมูท่ี่ ๑๒  ต.แมน่าจร  สร้างใหม ่๖๐ ฝาย  ซ้อมฝาย ๑๐๐  ปนู ๖๐๐ ถงุไวร์
เมช  ๖ ม้วน ๖.บ้านนากลาง  หมูท่ี่ ๒   ต.แมศ่กึ  ๑๕ ฝาย  ขนาด กว้าง 6 เมตร สงู 1 เมตร ปนู ๓๕๐ ถงุ ๗.บ้านสบจอบ หมูท่ี่ ๑๐ 
ต.แมศ่กึ   ๘๐ ฝาย  ป ู๘.บ้านแมส่ะต๊อบ หมูท่ี่ ๓ ต.แมศ่กึ   ๒๐ ฝาย  ๙. บ้านแมค่ลอง หมู ่๑๖ ต.แมศ่กึ   ๒๐ ฝาย  ๑๐.บ้านนายาง
ดิน ม.12 ต.กองแขก ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หน้าฝายกว้าง๓ เมตร สงูประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปนู ๓๕๐ ถงุไวร์เมช  ๓ ม้วน  
เวลา   ๑๑ .๓๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกับหัวหน้าส่วนราชการ 
เวลา   ๑๒.๐๐  น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลบั นายอ าเภอแมแ่จ่ม ข้าราชการและประชาชนสง่ประธานพิธี 
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ท่ี อท ๒๗ /๒๕๖๓ 
        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
เร่ือง       เปิดงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ)์ 
 

อา้งถึงหนงัสือท่ี อท ๒๒ /๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมการจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ 
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความไดท้ราบ
แลว้นั้น    
               องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ขอกราบเรียนเชิญ นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายบุญลอื ธรรมธรานุรักษ์) เป็นประธานการ
ประชุมช้ันสอง  ณ ทีว่่าการอ าเภอแม่แจ่ม วนัที ่๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีหมู่บา้นเขา้ร่วม โครงการ ดงัน้ี ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕บา้นแม่หอย 
หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก   ๕๗ ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๑๕๐ ถุง ๙. บา้นแม่คลอง หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก   ๘๐  
ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๒๐๐ ถุง๑๐.บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๑ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน 
๒ อ่าง 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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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 ำบลยำงเน้ิง  อ  ำเภอสำรภี 

www.wilderness-thailand.com                                                                                                                                     จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๒๘ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             คุณสุทธิสาร  จิราธิวฒัน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั) 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                  เน่ือง ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ คุณสุทธิสาร จิราธิวฒัน์ (ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั) ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันา
สนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก 
ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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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 ำบลยำงเน้ิง  อ  ำเภอสำรภี 

www.wilderness-thailand.com                                                                                                                                     จงัหวดัเชียงใหม่  50140    

ท่ี อท ๒๙ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์  บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             เน่ือง ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั) ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันา
สนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก 
ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel      : 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท ๒๙ /๒๕๖๓ 
        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
เร่ือง       ประชุม“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล) 
 

อา้งถึงหนงัสือท่ี อท ๒๒ /๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมการจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ 
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความไดท้ราบ
แลว้นั้น    
               องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ขอกราบเรียนเชิญ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล)
และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุมช้ันสอง  ณ ทีว่่าการอ าเภอแม่แจ่ม วนัที ่๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีหมู่บา้นเขา้
ร่วม โครงการ ดงัน้ี ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ 
มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  
๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ 
มว้น ๕บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   
ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ 
ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก   ๕๗ ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๑๕๐ ถุง ๙. บา้นแม่คลอง หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก   ๘๐  
ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๒๐๐ ถุง๑๐.บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๑ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน 
๒ อ่าง 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ท่ี อท ๓๐ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง              ขอเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด” 
 

เรียน              ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

                      เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วนั
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยร่วมกบัอ าเภอแม่แจ่ม 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ขา้ราชการ  และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝาย
ชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันา
สันติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ 
ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
ถวายเป็นพระราชกุศล ”    รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ อ่าง ปูนอดัแรง ๓,๓๕๐ ถุง 
ตะแกรงไวร์เมช ๒๙ม้วน ขนาด ๘๒x๔๕ CM   (บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั และ “BAAN & BEYOND”  บริจาค
ปูน TPI ค่าปูน  ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ  านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท ) 
              การน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยและคณะ ขอเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้าง
ฝายถาวร ๒๘๑  ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ” วนัองัคารท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ห้อง
แถลงข่าวจงัหวดัเชียงใหม่ ผูเ้ขา้ร่วมแถลงข่าว ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ   สุขเล้ียง  ๒. น.ส. ลกัษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก  
ประธานเครือข่ายสานต่อการพฒันาชนบท ๓.ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล) 
๔.นายอุทยั พายพัธนกร รองประธานสภาอบต.แม่นาจร 
 

               จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ท่ี อท๓๑ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสตัย)์ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธ์ิ สงวน
สตัย)์ ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นา
จร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. กล่าวตอ้นรับ ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  
จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ท่ี อท ๓๒ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             นายกมล นวลใย ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่) 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ นายกมล นวลใย ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากร
ป่าไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่)ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  
๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  
จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๓ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             นายสมบูรณ์ ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ นายสมบูรณ์ ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้  านวยการส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้
บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๔ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ร่วมงาน  
“สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิ
ราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ท่ี อท ๓๕ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             พล.ต.ท.ประจวบ  วงศสุ์ข  ผบช.ภ.5 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ พล.ต.ท.ประจวบ  วงศสุ์ข  ผบช.ภ.5 ร่วมงาน  “สร้าง
ฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิ
ราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๕/๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             น.ส. ลกัษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก  ประธานเครือข่ายสานต่อการพฒันาชนบท 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ น.ส. ลกัษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก  ประธานเครือข่าย
สานต่อการพฒันาชนบท ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ 
หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก 
ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๓ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             ผูอ้  านวยการ กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการ กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม ร่วมงาน  “สร้าง
ฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิ
ราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel      : 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท ๓๗ /๒๕๖๓ 
        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
เร่ือง       ประชุม“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก (นายศรีวรรณ ปภสัสรวฒันกลุ) 
 

อา้งถึงหนงัสือท่ี อท ๒๒ /๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมการจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ 
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความไดท้ราบ
แลว้นั้น    
               องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ขอกราบเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก (นายศรีวรรณ ปภัสสรวฒั
นกลุ) และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุมช้ันสอง  ณ ทีว่่าการอ าเภอแม่แจ่ม วนัที ่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมี
หมู่บา้นเขา้ร่วม โครงการ ดงัน้ี ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง 
ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  
ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง 
ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนา
กลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   
๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก   ๕๗ ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๑๕๐ ถุง ๙. บา้นแม่คลอง 
หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก   ๘๐  ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๒๐๐ ถุง๑๐.บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน ความ
ยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๑ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๒๘๑ 
ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน ๒ อ่าง 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel      : 0 – 93-3361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                           ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                         จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
ท่ี อท ๓๘ /๒๕๖๓ 
        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
เร่ือง       ประชุม“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก (นายสนัติชาติ ยิง่สินสุวฒัน์) 
 

อา้งถึงหนงัสือท่ี อท ๒๒ /๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมการจดังาน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ 
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความไดท้ราบ
แลว้นั้น    
               องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ขอกราบเรียนเชิญ นายก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก (นายสันตชิาต ิยิง่สินสุวฒัน์) 
และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุมช้ันสอง  ณ ทีว่่าการอ าเภอแม่แจ่ม วนัที ่๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีหมู่บา้นเขา้
ร่วม โครงการ ดงัน้ี ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ 
มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  
๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ 
มว้น ๕บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   
ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ 
ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี ๓ ต.แม่ศึก   ๕๗ ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๑๕๐ ถุง ๙. บา้นแม่คลอง หมู่ ๑๖ ต.แม่ศึก   ๘๐  
ครัวเรือน   ๒๐ ฝาย  ปูน ๒๐๐ ถุง๑๐.บา้นนายางดิน ม.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลง้คาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๑ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน า้ จ านวน 
๒ อ่าง 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๙ /๒๕๖๓ 

        ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน            ด.ต.หญิง กญัญารัตน์  (รักษาการครูใหญ่ รร.ดชต.บา้นใหม่สนัติพฒันา) 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   อา้งถึงหนงัสือท่ี อท ๗ /๒๕๖๓ลงวนัท่ี ก.พ.  ๒๕๖๓ เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ 
ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5
เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่
ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  
5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์
เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ 
หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 
หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุน
โดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ “Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. 
จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ด.ต.หญิว กญัญารัตน์  รรท.อยูค่รับ(รักษาการครูใหญ่ 
รร.ดชต.บา้นใหม่สนัติพฒันา) ร่วมเป็นเจา้ภาพสถานท่ีจดังาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้
บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
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ท่ี อท ๔๐ /๒๕๖๓ 

        ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       เจา้ภาพสถานท่ี “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน            ด.ต.หญิง กญัญารัตน์  (รักษาการครูใหญ่ รร.ดชต.บา้นใหม่สนัติพฒันา) 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   อา้งถึงหนงัสือท่ี อท ๗ /๒๕๖๓ลงวนัท่ี ก.พ.  ๒๕๖๓ เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึงถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ 
ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5
เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่
ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  
5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์
เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ 
หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน ๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 
หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุน
โดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ “Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. 
จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ด.ต.หญิว กญัญารัตน์  รรท.อยูค่รับ(รักษาการครูใหญ่ 
รร.ดชต.บา้นใหม่สนัติพฒันา) ร่วมเป็นเจา้ภาพสถานท่ีจดังาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้
บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ท่ี อท ๔๑ /๒๕๖๓ 

        ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ร่วมงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             หวัหนา้กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                                   เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน ้ าก่ึง
ถาวร ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๕ ) “ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บา้น ๑.
หมู่บา้นใหม่ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  ๘๐ ครัวเรือน  ๘๐ ฝาย ขนาดอ่าง 4x5x2.5เมตร    ปูน ๗๐๐ ถุง ไวร์เมช  ๑๐ มว้น ๒.บา้นแม่มุ  
หมู่ท่ี ๔ ต.แม่นาจร   ๔๐ ครัวเรือน ๕๐ ฝาย ปูน ๒๐๐ ถุง ๓.บา้นสบแม่รวม  หมู่ท่ี ๑ ต.แม่นาจร    ๙๗  ครัวเรือน  ๖๐ ฝาย ๒๐๐ ถุง ๔.
บา้นหว้ยผา แม่น ้ าเขียว หมู่ท่ี ๘  ต.แม่นาจร ๓๐ ครัวเรือน   ๒๐ ฝายขนาด  5x2.5 เมตรปูน ๒๐๐ ถุง ไวร์เมช    ๑๐ มว้น ๕.บา้นแม่
หอย หมู่ท่ี ๑๒  ต.แม่นาจร  สร้างใหม่ ๖๐ ฝาย  ซอ้มฝาย ๑๐๐  ปูน ๖๐๐ ถุงไวร์เมช  ๖ มว้น ๖.บา้นนากลาง  หมู่ท่ี ๒   ต.แม่ศึก  ๘๕ 
ครัวเรือน  ๑๕ ฝาย  ขนาด กวา้ง 6 เมตร สูง 1 เมตร ปูน ๓๕๐ ถุง ๗.บา้นสบจอบ หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่ศึก   ๕๐ ครัวเรือน   ๘๐ ฝาย  ปูน 
๔๐๐ ถุง   ๘.บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ท่ี 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.12 ต.กองแขก ประกร 360 คน 96 หลงัคาเรือน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร 
หนา้ฝายกวา้ง๓ เมตร สูงประมาณ๖ เมตร ๓ ฝาย ปูน ๓๕๐ ถุงไวร์เมช  ๓ มว้น (สนบัสนุนโดย บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั และ 
“Baan & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น ๔๗๐,๐๐๐ บาท )    
                        ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ หวัหนา้กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม
ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร  อ.
แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. โดย ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) 
ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ นายอ าเภอแม่แจ่ม  กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงแขก ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า 
(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
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ท่ี อท ๔๒ /๒๕๖๓ 

        ๑๐ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ฝากข่าว “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             บก.หนงัสือพิมพไ์ทยนิวส์ 

 
                       เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยร่วมกบักองทพัภาคท่ี3 กรมป่าไม ้ กอ.รมน.ชม 
อ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ขา้ราชการ  และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝาย
ชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”    รวมฝายชะลอน ้ าทั้งหมด 
๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า จ านวน ๒ อ่าง ปูนอดัแรง ๓,๓๕๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๒๙มว้น ขนาด ๘๒x๔๕ CM   (บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั และ “BAAN & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน  ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น 
๔๗๐,๐๐๐ บาท ) 
                        ผูเ้ขา้ร่วมแถลงข่าว ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ   สุขเล้ียง  ๒. นายธนพล   สุประดิษฐพ์งศ ์ กรรมการและ เหรัญญิก  ๓. นายอุทยั 
พายพัธนกร รองประธานสภาอบต.แม่นาจร องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๔๓ /๒๕๖๓ 

        ๑๐ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง       ฝากข่าว “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

เรียน             บก.หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์ 

 
                       เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยร่วมกบักองทพัภาคท่ี3 กรมป่าไม ้ กอ.รมน.ชม 
อ าเภอแม่แจ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ขา้ราชการ  และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้างฝาย
ชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บา้นใหม่พฒันาสนัติ หมู่ท่ี  ๑๔  
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดย ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”    รวมฝายชะลอน ้ าทั้งหมด 
๒๘๑ ฝาย อ่างพกัน ้ า จ านวน ๒ อ่าง ปูนอดัแรง ๓,๓๕๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๒๙มว้น ขนาด ๘๒x๔๕ CM   (บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั และ “BAAN & BEYOND”  บริจาคปูน TPI ค่าปูน  ๓,๓๕๐ ถุง + ไวเมช หนา ๓.๔ม. ยาว๑๐๐ ม. จ านวน ๓๐ มว้น เป็น 
๔๗๐,๐๐๐ บาท ) 
                        ผูเ้ขา้ร่วมแถลงข่าว ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ   สุขเล้ียง  ๒. นายธนพล   สุประดิษฐพ์งศ ์ กรรมการและ เหรัญญิก  ๓. นายอุทยั 
พายพัธนกร รองประธานสภาอบต.แม่นาจร องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๔๗/๒๕๖๓ 
        ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง          โครงการ  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”   
 

เรียน           พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้      
                   บญัชาการทหารบก 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

                 อ้างถึงหนงัสือ ท่ี อท ๒๐ /๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้าง

ฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศกุร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บ้าน
ใหมพ่ฒันาสนัติ หมูท่ี่  ๑๔  ต.แมน่าจร  อ.แมแ่จม่ จ. เชียงใหม ่โดย พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดดีุเฉลิมพระเกียรต ิความ
ได้ทราบแล้วนัน้   ความได้ทราบแล้วนัน้     
 

                เพ่ือเป็นเกียรตใินความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุโครงการ จงึจดัท าใบ
ประกาศเกียรติคณุ จ านวน ๓๒๙  ใบ 
 

             จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
                                                                                      นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๔๘/๒๕๖๓ 
        ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง          โครงการ  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”   
 

เรียน           นายอ าเภอแมแ่จม่ (นายบญุลือ ธรรมธรานรัุกษ์) 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

                 อ้างถึงหนงัสือ ท่ี อท ๒๗ /๒๕๖๓ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เปิดโครงการระยะท่ี๕ “โครงการ สร้าง
ฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัศกุร์ท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ณ.หมู่บ้าน
ใหมพ่ฒันาสนัติ หมูท่ี่  ๑๔  ต.แมน่าจร  อ.แมแ่จม่ จ. เชียงใหม ่โดย พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดดีุเฉลิมพระเกียรต ิความ
ได้ทราบแล้วนัน้   ความได้ทราบแล้วนัน้     
 

                เพ่ือเป็นเกียรตใินความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุโครงการ จงึจดัท าใบ
ประกาศเกียรติคณุ จ านวน ๓๒๙  ใบ  
 

             จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ  
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
                                                                                      นาย ภสูวสัดิ ์         สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ที่ อท ๔๔ /๒๕๖๓ 
        ๑๐ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง       รายช่ือหวัหน้าสว่นราชการ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สบืสานรักษาและตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมน่าจร 
                     

1.  พลตรี วีรวฒัน์  วิวฒัน์วานิช เลขาธิการการ องอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ ผู้แทนผู้บญัชาการทหารบก 
2.  รองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม(่นายวีระพนัธ์ ดีออ่น)  
3. ผู้บงัคบัการ ประจ า ต ารวจภธูร ภาค 5 
4. ผอ.กมน.จงัหวดั ช.ม(ท) 
5. นายอ าเภอแมแ่จ่ม (นายบญุลอื ธรรมธรานรัุกษ์) 
6. ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี1 (เชียงใหม)่ 
7. อ.ภสูวสัดิ์   สขุเลีย้ง  ,นาย ยรรยง โรจนปธาน ,น.ส. ศรีสดุา คะณาทตัต (องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย) 
8. คณะท างานร่วมการปฏิบตัิงานพฒันาหมูบ้่านชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส.ลกัษณ์สดุา สวุรรณมาลกิ) 
9. ผู้อ านวยการ โครงการชลประทาน  
10. ผกก.สถานีต ารวจภธูรอ าเภอแมแ่จ่ม 
11. ผอ.ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
12. คณุอทุยัวรรณ  พรหมเดเวช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
13. .คณุสหษัพญน์ ร่มโพธ์ิเย็น ต าแหนง่ ผู้อ านวยการเขตไทวสัดภุาคเหนือ  
14. คณุอคัรรัตน์  ดวงแก้ว  ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 
15. คณุธวลัรัตน์ ยอดศรีวรรณ ต าแหนง่ ผู้จดัการไทวสัดสุาขาเชียงใหม่ 
16. ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดัเชียงใหม่ 
17. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่ 
18. ผู้อ านวยการส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 
19. ผอ.ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี10  
20. หนว่ยป้องกนัรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก) 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                               ( อาจารย์ภสูวสัดิ์    สขุเลีย้ง)  
                       ประธานองค์การป่ารักน า้แหง่ประเทศไทย    
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