จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
**********
ขอฝันใฝ่ ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอสู่ ศึกทุกเมื่อไม่ หวัน่ ไหว ขอทนทุกข์ รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่ าฟันผองภัยด้วยใจทะนง จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่ งผิด จะรักชาติจนชีวติ เป็ นผุยผง
จะยอมตายหมายให้ เกียรติดารง จะปิ ดทองหลังองค์พระปฏิมา ไม่ทอ้ ถอยคอยสร้างสิ่ งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา ไม่เสี ยหายชีวาถ้าสิ้นไป
นี่คือปณิ ธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรม์อนั สดใส ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมัน่ ใจรักชาติองอาจครัน โลกมนุษย์ยอ่ มจะดีกว่านี้แน่ เพราะมีผไู้ ม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสูไ้ ปใฝ่ ประจัญ ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

ประวัตแิ ละผลงาน
ชื่อ นายภูสวัสดิ์ (ภู) สุ ขเลีย้ ง
บิดา นายพิน สุ ขเลี้ยง มารดา นางสงวน สุ ขเลี้ยง
บุตรบุญธรรม ครู บาหม่อนเจ้าดวงดี สุ ภทโท (พระครู สุภทั รศีลคุณ)
ภูมิลาเนา 19 หมู่ 4 ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 236/2 ถนน เชี ยงใหม่-ลําพูน ต .ยางเนิ้ง อ.สารภี จ .เชียงใหม่ 50140
คติประจาใจ บรรพบุรุษของฉัน เป็ นชาวบ้านบางระจัน หน้าที่ของฉันคือทดแทนคุณแผ่นดิน
การศึกษาประถม–มัธยมปลาย
 ป1.- ป6.โรงเรี ยนวัดห้วยเจริ ญสุ ข ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี
 ม.ศ.1 – ม.ศ.3 โรงเรี ยนศรี ศกั ดิ์สุวรรณ์วทิ ยา ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี
 ม.ศ.4 – ม.ศ.5 โรงเรี ยนโพธสัมพันธ์ ต.นาเกลือ อ. บางระมุง จ.ชลบุรี

การศึกษาสู งสุ ด:ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2535
 ปริ ญญาโท ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540
 กําลังศึกษาระดับปริ ญญาเอกสหรัฐอเมริ กา Honolulu Hawaii (Ph.D. Tourism Management)
อาชีพ: นักวิชาการอิสระ-นักธุรกิจ
ผลงานวิชาการตาราเรียนคู่มืออาชี พอมัคคุเทศก์
 "หลักการมัคคุเทศน์และรายการนําเที่ยวสําหรับมัคคุเทศก์ในเส้นทางภาคเหนือตอนบนานการบริ หารการ
จัดการ อุตสาหกรรมการทjองเที่ยว (Tourism &HotelIndustry)
ความสามารถพิเศษ
 ด้านการค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism & Hotel Industry)
ประสบการณ์ การทางาน











อดีตเลขาฯผอ.โครงการรณรงค์สร้างฝายต้นนํ้าขนาดเล็กและแฝก (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ )
อดีตคณะทํางานสร้างฝายต้นนํ้าขนาดเล็กและแฝก ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อดีตองค์การคณะทํางานร่ วมการปฏิบตั ิงานพัฒนาหมู่บา้ นชนบทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
วิทยากร เรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาดกับการท่องเที่ยว หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น การเตรี ยม
ความพร้อม
ประธานโครงการ สร้างฝายถวายในหลวงเป็ นพระราชกุศล 80 พรรษา 80 หมู่บา้ น 8000 ฝาย ณ.อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชย์เป็ น
ปี ที่ 60 พระชนมายุ80 พรรษา
ประธานองค์การป่ ารักษ์น้ าํ แห่งประเทศไทย (ผูก้ ่อตั้ง องค์การป่ ารักษ์น้ าํ แห่งประเทศไทย 5 ธ.ค.2549)
ประธานโครงการ สร้างฝายถวายในหลวงเป็ นพระราชกุศล 80 พรรษา45 หมู่บา้ น 4500ฝาย ณ.อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชย์ เป็ นปี ที่
60 พระชนมายุ80 พรรษา
อดีตหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม ( ผูก้ ่อตั้งพรรคอนุ รักษ์นิยม 19 มิ.ย.2551 )

 ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็ นพระราชกุศล 72 พรรษา 7,200 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 72 พรรษา ณ. ลําห้วยเกี๋ยง หมู่บา้ นห้วยฮะพัฒนา หมู่ 15 ตําบล ป่ าไผ่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (8 จังหวัดภาคเหนือ
 ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็ นพระราชกุศล 76 พรรษา 12 สิ งหาคม 2552 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถสร้างฝาย 7,600 ฝาย และปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ 3000 ต้น ถวายเป็ นพระราชกุศล
 ประธานโครงการสร้างฝายถวายเป็ นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา” ณ.หมู่บา้ นลาหู่ป่ายางงาม หมู่ ๗ ต.ป่ าป้ อง
อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่วนั ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 ประธานโครงการอบรมหลักสู ตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สร้างฝายต้นนํ้าลําธาร-หญ้าแฝก” “๘๔ พรรษา
ประโยชน์สุขสู่ ปวงประชา” ถวายเป็ นพระราชกุศลวันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ.หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(3,500คน)
 คณะทํางานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่
 ประธานกรรมการ บริ ษทั กาแฟดอยปุย จํากัด(2553-ป้ จจุบนั )
 Manager of North Travel Service (Phya Travel Service –Singapore branch office)
 อาจารย์หลักสู ตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบินมหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
วิชาการตลาด –จรรยาบรรณ มัคคุเทศก์ (พ.ศ.2553-2554)
 คณะจัดงาน“ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน” (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL IN
HONOR OF HIS MAJESTY THE KING) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่ 3-5 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ ตลาดคํา
เที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหา
ราชินี เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล องค์ การป่ ารักษ์ นา้ แห่ งประเทศไทย ร่ วมกับ ปศุสัตว์ อาเภอเชี ยงดาว นาย
จิระพงษ์ แซ่ ต้งั เป็ นวิทยากรพิเศษ บรรยายพิเศษ "เรื่ องการเลี้ยง โคนม-เนื้อ"มีผนู ้ าํ ชนเผ่าอําเภอเวียงแหงอําเภอเชียงดาว-อําเภอพร้าว-อําเภอไชยปราการ-อําเภอฝาง-อําเภอแม่อาย เข้าร่ วมรับฝังและขยายงานต่อ ใน
วันที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ หมู่บา้ นหนองเขียว หมู่ ๑๒ ตําบลเมืองนะ อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 คณะจัดงาน“ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน” (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL IN
HONOR OF HIS MAJESTY THE KING) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา ที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 คณะจัดงาน“ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน” (CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL IN
HONOR OF HIS MAJESTY THE KING) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.19 น. ณ ข่วงประตูท่า
แพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริ ญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี
นําผูเ้ ข้าร่ วมงานกล่าวถวายราชสดุดี
 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหา
ราชินี กองพลทหารราบที่ ๗ “ค่ ายทหารเสือสามกษัตริ ย์” ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ ”
สร้ างฝาย-ฟื้ นฟูป่าต้ นนา้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ” เพื่อถวายเป็ นพระราช
กุศลวันที่ ๙ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.(คณะทํางานร่ วม)
 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหา
ราชินี กิจกรรมรณรงค์ “รักษาบรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาด ปราศจากหมอกควัน”โดยรอบเขตพระตําหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ณ. กองพลทหารราบที่ ๗ “ค่ ายทหารเสื อสามกษัตริ ย์”ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๓๑
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐- ๑๕.๓๐ น(คณะทํางานร่ วม) โดย นายวิเชี ยร พุฒิวญ
ิ ญู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ถวายราชสดุดี
 ประธานโครงการสร้างฝายถวายเป็ นพระราชกุศล ๑๐๐ ฝาย – ปลูกป่ า ๑,๐๐๐ ต้ น ถวายเป็ นพระราชกุศล ใน
วโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้ า
สิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ณ.บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยอาจารย์วจิ ิตร ถนอมถิ่น ผู้แทนหม่ อมเจ้ าภีศเดช
รัชนี ประธานในพิธี ถวายราชสดุดี
 คณะจัดงาน“ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 4(CHIANGMAI MULTICULTURAL FESTIVAL
IN HONOR OF HIS MAJESTY THE KING)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 18.19 น. ณ ข่วงประตูท่า
แพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตารวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติ เป็ น
ประธานในพิธี ซึ่ งมีการถวายพานพุม่ รําถวายพระพร ผูแ้ ทนชาวต่างชาติแสดงความรู ้สึกต่อสิ่ งที่ประทับใจ
ประเทศไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การจุดเทียนชัยถวายพระพร
 ประธานโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่ าต้นนํ้าแม่แจ่ม ถวายเป็ นพระราชกุศล ” ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริ ญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาวันที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙สร้าง
ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนํ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จํานวน ๑ อ่างณ.หมู่บา้ นแม่ซา
หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วนั ศุกร์ ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.โดยแม่ ทพั ภาคที่ 3
(พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล)ประธาน

 ประธานโครงการ “สานต่ อพระราชปณิธาน สร้ างฝายชะลอนา้ สู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล”เนื่อง
ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ร.๙ จัดทํากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็ นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะนํ้ากึ่งถาวร ณ.
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( เป็ นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๕๙) “สานต่อพระราชปณิ ธาน สร้างฝาย
ชะลอนํ้าสู่ ความยัง่ ยืน ถวายเป็ นพระราชกุศล” ตามแนวพระราชดําริ มีราษฏรเข้าร่ วมโครงการ ๔ ตําบล ๒๘
หมู่บา้ น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม ๑.ฝายชะลอนํ้า ๓๑๖ ฝาย อ่างพักนํ้า ๖x๖ จํานวน ๑ อ่าง ณ.หมูบ่ า้ นแม่สะต๊อบ
หมู่ที่ ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.โดยผู้บัญชาการ
ทหารบก (พล.อ.เฉลิมชั ย สิ ทธิสารท) ได้ มอบหมาย พลโท สมพงษ์ แจ้ งจารัส แม่ ทัพน้ อยที่ 3 เป็ นผู้แทน
ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

