โครงการ
“โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”
ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึน
ครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรง
เจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
๙๐
พรรษา โครงการปฐมฤกษ์“ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย
อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น
เฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศล
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
กองทัพภาคที่ ๓ - คณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท
สนองแนวพระราชดาริ(คพร.)–อ้าเภอแม่แจ่ม–องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่
นาจร–ข้าราชการและพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า
ณ.บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.
1

องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท ๗๓ /๒๕๕๙
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง

ถวายรายงาน“โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ถวาย
รายงาน ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึนครองราชย์ครบ๗๐ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา องค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย คณะท้างานร่วมการ
ปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดาริ (คพร.) กองทัพภาคที่๓ อ้าเภอแม่แจ่ม
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า “ สร้างฝาย
ถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และ
ปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล” เป็นโครงการต่อยอดจากปี๒๕๕๗
สืบเนื่องปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากราษฎรหมู่บ้านแม่
หอยหมู่ ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้าอุปโภคบริโภคขอให้ทาง
องค์การฯ ช่วยท้าฝายชะลอน้าทางคณะท้างานได้ลงพืนทีและจัดท้าโครงการสร้างฝายถาวร ๑๐๐ฝาย
ถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกป่า๑,๐๐๐ ต้น วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.ได้รับ
ความพระกรุณาจาก หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้มอบหมาย ผู้แทน อาจารย์ วิจิตร ถนอมถิ่น ผู้ควบคุม
สถานีวิจัย/เกษตรหลวง เป็นประธาน เปิดงานความได้ทราบแล้วนัน หลังจากโครงการได้ท้าส้าเร็จรา
ษฏรพืนที่ต่างๆ ราษฎรมีความประสงค์ถวายที่ดินท้ากิน ถวายที่ดิน “โครงการขยายผลเพื่อใช้โครงการ
หลวง” รวมทังหมด ๑,๘๖๖ ไร่ ๒ งาน
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ได้เข้ามาศึกษาดูงานฝายต้นแบบที่บ้านแม่หอยและขอเข้าร่วมโครงการหลายหมู่บ้าน
เนื่องจากราษฏร จะต้องเป็นผู้สร้างฝายไม่มีค่าแรงโดยปูนซีเมนต์องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทยจะ
เป็นผู้จัดหามาให้ การจัดส่งปูนซีเมนต์ องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร จะเป็นผู้ขนส่งถึงสถานที่
เป้าหมาย ราษฏรมีหน้าที่จะต้องเตรียมพืนที่ท้าฝาย เช่น หิน ทราย จากแหล่งน้าธรรมชาติ โดย
มอบหมายให้ครอบครัวๆ ๑-๒ ฝาย ตามความสมัครใจ และคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะเข้า
ร่วมโครงการ ได้ ๔หมู่บ้าน ๑.บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่จ้านวน ๑๘๘ ฝาย
สร้างจริง ๑๓๖ ฝาย ๒.บ้านห้วยผาหมู่ที่ ๘ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน ๓๐ ฝาย สร้าง
จริง ๒๖ฝาย อ่างเก็บน้า ๑ อ่าง ๓.บ้านแม่ขอหมู่ที่ ๑๑ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน
๑๐๐ ฝาย สร้างจริง ๘๖ฝาย ๔.บ้านแม่น้าเขียว หมู่ที่ ๘ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้า
ขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. สร้างจริง อ่างเก็บน้าขนาด ๑๕x๒๐ ลึก ๒ เมตร จากรูปแบบฝายที่ปรับแก้
ท้าให้ชุมชนสามารถสร้างฝายได้เพียง ๒๔๙ ฝาย จากเป้าหมาย ตามปริมาณปูนซีเมนต์ ๒,๓๒๐ ถุง ที่
ขอการสนับสนุน นอกจากนีขนาดล้าห้วยที่กว้างส่งผลให้ต้องใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เพิ่มขึน รวม
ทังหมด ๒๔๙ ฝาย อ่างเก็บน้า ๑ อ่าง ขนาด๑๕x๒๐ ลึก ๒ เมตร ถือได้ว่างานที่วางเอาไว้ประสบ
ความส้าเร็จตามเป้า เนื่องจาก ราษฏรหลายพืนที่มีความต้องการ สร้างฝายชะลอน้าเพื่อความยั่งยืน
การอนุรักษ์ดิน และน้า สนองแนวพระราชด้าริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ในการนีข้าพระพุทธเจ้า ได้มอบเหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงปู่ทวด-ครูบาศรีวิชัย หลังครูบา
เจ้าดวงดี สุภัทโท จ้านวน ๑๐๐ เหรียญ แด่ท่านแม่ทัพภาคที่ ๓ (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) เพื่อ
ไปมอบให้กับนักบินและทหารที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ๓ ชายแดนภาคใต้
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ค้าน้า
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ้าเภอที่ตังอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ พืนที่ส่วนใหญ่
อยู่บนพืนที่สูง มีพืนที่ 2,200,719 ไร่ จากข้อมูลของส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเป็นพืนที่
ทางการเกษตรร้อยละ 10.79 หรือประมาณ 226,685 ไร่ และยังพบด้วยว่าพืนที่ทางการเกษตรใน
อ้าเภอแม่แจ่มส่วนใหญ่จะมีการปลูกข้าวโพดที่ให้ผลผลิตปีละประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความต้องการข้าวโพดไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตพลังงานทดแทนและเลียงสัตว์ โดยอัตราความ
ต้องการเหล่านีมีผลสัมพันธ์กับผลผลิตข้าวโพดในอ้าเภอแม่แจ่ม
ผลการส้ารวจปัญหาหมอกควันที่มาจากการเผาปาในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วน
ใหญ่จะเกิดขึนในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ซึง่ เป็นการเผาพืนที่ปาเพื่อปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ เนื่องจากที่
ผ่านมาการขยายตัวของการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์เพิ่มขึนอย่างมากใน
จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขณะเดียวกันพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการบุกรุกพืนที่ปาสงวนแห่งชาติ
โดยเฉพาะพืนที่อ้าเภอแม่แจ่มและเชียงดาว มีการขยายตัวของพืนที่ปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ในพืนที่ปา
สงวนแห่งชาติมากที่สุดขณะที่ข้อมูลดาวเทียมส้ารวจทรัพยากรตังแต่ปี 2550, 2553 และ 2554 พบว่า
อ้าเภอที่มีสัดส่วนพืนที่เผามากที่สุดเฉลี่ย 40% ของพืนที่ในอ้าเภอขึนไปมี 9 แห่ง ได้แก่ แม่แจ่ม ฮอด
เชียงดาว อมก๋อย จอมทอง ดอยเต่า ฝาง ไชยปราการ และแม่อาย ในจ้านวนนีเป็นอ้าเภอที่มีการเผาซ้า
มากกว่า 30,000 ไร่ขึนไป ได้แก่ แม่แจ่ม ฮอด เชียงดาว อมก๋อย จอมทอง ดอยเต่า และไชยปราการ
ปัญหาหมอกควันที่รุนแรงอย่างมากในปีนีอาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญคือ การเผา
พืนที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์
ซึ่งมีการขยายพืนที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วทังใน
ภาคเหนือตอนบน พม่า และลาว คาดว่ามีพืนที่ปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์รวมกันทังหมดมากถึง 10 ล้านไร่
เหตุจูงใจที่เกษตรกรในภาคเหนือ
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กระบวนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงเกิด “ แม่แจ่มโมเดล ” นวัตกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด
ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมความพยายามขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ได้สะท้อนผ่านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น การสร้างเขื่อน การผัน
น้า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ รวมถึง
การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ที่แผ่ขยายไปในหลายจังหวัดภาคเหนือ
ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึน
ต่างๆ เหล่านี ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเข้มข้นและรุนแรง
ซึ่งส่งผลกระทบขยายวงกว้างออกไปสู่ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ทังป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้า
ขณะเดียวกัน มาตรการในทางนโยบาย กฎหมายของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การบริหาร
จัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร กลับถูกน้ามาเลือกปฏิบัติและบังคับใช้กับชาวบ้านอย่างเอา
เป็นเอาตายจากข้อจ้ากัดที่ผ่านมานัน ได้เกิดแรงผลักดันที่ส้าคัญของชุมชนท้องถิ่น ที่จะพิสูจน์ให้เห็น
ถึงพลังของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การสร้างกฎกติกาใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร ไม่ว่า
การจัดการที่ดิน ป่าไม้ การพัฒนาระบบสิทธิชุมชนอย่าง “แม่แจ่มโมเดล” เป็นต้น “แม่แจ่มโมเดล”
ตังอยู่บนพืนฐานแนวคิดที่ส้าคัญ คือ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) ซึ่ง
จะต้องอาศัยกลไกที่ส้าคัญ 3 ระดับ คือ
1) ระดับปฏิบัติการ ที่ต้องเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีในหลายฝ่ายทังองค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ รวมถึงภาคธุรกิจ ในการร่วมคิด วางแผน ออกแบบ ให้เกิดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทรัพยากรในระดับพืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การขยายตัวของพืช
เชิงเดี่ยว รวมถึงระบบสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน “แม่แจ่มโมเดล” ได้เชื่อมโยงบนฐานพัฒนาการ
ที่ต่อเนื่องของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร ที่อยู่บนพืนฐานของการเคารพและการยอมรับถึง
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การมีตัวตนของสิทธิชุมชน ที่ด้ารงอยู่บนหลักการของเจตจ้านงร่วม (General Will) ของ
ประชาชน รวมถึงองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในพืนที่กระบวนการก้าหนดทิศทางในการพัฒนาและบริหาร
จัดการ “แม่แจ่มโมเดล” ได้อาศัยกลไกภาคส่วนต่างๆ เข้ามาใช้ระบบฐานข้อมูล ที่เกิดขึนมาจากส้ารวจ
การจัดท้าประชาคม การสอบทาน ร่วมกันในหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาเป็นหลักในการก้าหนด
ภาพรวมฐานข้อมูลของ อ.แม่แจ่ม ซึ่งจากการจ้าแนกข้อมูลที่ส้ารวจได้ พบว่า เนือที่ทังหมด มีจ้านวน
1,662,698 ไร่ ได้ก้าหนดแนวทางในแต่ละเงื่อนไข ได้แก่
1.ป่าธรรมชาติ จ้านวน 1,231,171 หรือประมาณ 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในพืนที่อุทยาน
แห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ออบหลวง แม่โถ และในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ซึ่งจะต้องมีการ
ด้าเนินการในการจัดการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรชาวบ้าน ในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2.พืนที่ที่ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนปี 2545 จ้านวน 213,462 ไร่ หรือประมาณ 12.5
เปอร์เซ็นต์ จะน้าไปสู่กระบวนการจัดการในรูปแบบสิทธิ โดยที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามา
จัดการ หรือรับรองในทางเอกสารที่สอดคล้องและเหมาะสม
3.พืนที่ที่มีการขยายออกในช่วงระหว่างปี 2545-2554 จ้านวน 161,706 ไร่ หรือประมาณ
9.5 เปอร์เซ็นต์ จะน้าไปสู่แนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้ของชุมชน ผ่านการพัฒนาให้มีกลไกเชิง
สถาบันในการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากร ป่าไม้ ที่ดิน โดยใช้อ้านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวท้าหน้าที่ในการรับรองกลไกเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในระดับหมู่บ้านและต้าบล ในการบริหาร
จัดการ ดูแลรักษา รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากร การพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
พืนที่ท้ากินของชุมชนการปลูกสร้างสวนป่าแบบผสมผสาน
จัดท้ากฎระเบียบกติกาในการบริหาร
จัดการทรัพยากรซึ่งจะน้าไป
สู่การพัฒนาระบบสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ
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วัฒนธรรมรวมทังตอบสนองระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการใช้ประโยชน์จากเนือไม้ ในมิติของนิเวศ
เศรษฐศาสตร์ (Ecological Economic) เพื่อให้เกิดอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ภายใต้แนวทาง
นีเอง ได้ใช้ข้อมูลจากโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพืนที่ อ.แม่
แจ่ม และอมก๋อย ปี พ.ศ. 2551-2554 ของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการส้ารวจฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน ทังรายแปลง และขอบเขตที่ดินท้ากินรอบนอก ที่มีความครอบคลุมและมีความชัดเจน รวมถึง
เป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่างๆ ทังในระดับพืนที่หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ รวมถึงในระดับจังหวัดและ 4.พืนที่
ที่มีการขยายหลังปี 2554 เป็นต้นไป จ้านวน 86,359 ไร่ หรือประมาณ 5.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะน้าไปฟื้นฟู
ให้เป็นพืนที่ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นพืนที่ต้นน้า
2)ในระดับกรอบกติกาของชาติที่สัมพันธ์กับมาตรการจากการจัดระเบียบโลก
ได้เข้ามามี
บทบาทที่ส้าคัญในการตัดสินใจในทางนโยบายของรัฐมากขึน Sustainable Development Goals
(SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นความต่อเนื่องของการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา โดย
อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยมี
เป้าหมายคือการพิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนการหยุดยังและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินทรัพยากรชีวภาพ
3)ในระดับนโยบาย กฎหมาย ที่จ้าเป็นต้องเอืออ้านวยให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
ตรวจสอบจากภาคประชาชน ข้อนีเมื่อย้อนกลับไปมองกรอบกติกาในการบริหารประเทศก็ยังมีค้าถาม
โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะน้าไปสู่การท้าประชามติ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559
\
อย่างมาตราที่มีความส้าคัญกับสิทธิชุมชน ซึ่งแม้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ตาม จะสามารถน้าไปสู่
การสนับสนุนการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ และมีกติกา ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของสังคม ผู้คน ชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม บทเรียน ประสบการณ์
การตกผลึกในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ
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ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ก็ยังคงจะต้องก้าวเดินต่อไป เพื่อ
ยกระดับไปสู่การสถาปนารูปธรรมของสิทธิชุมชน ให้เกิดพลังที่จะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนให้เกิดการ
ปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของอ้าเภอแจ่ม ต้องพัฒนาทัง 3 มิติ ด้านสังคม การ
ด้าเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเชื่อมต่อระหว่าง อ้าเภอแม่แจ่ม - บ้านห้วยผา – บ้าน
แจ่มหลวง – อ้าเภอกัลป์ยาณิวัฒนา เพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร การเข้าถึงการรักษาพยาบาล ด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น โกโก้ กาแฟ ชาอู่หลง หวาย
น้าผึงฯลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ากึ่งถาวร – การปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อฟื้นฟูพืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชืน เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรมีจิตส้านึก มี
ความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย จึงได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ทังใน
และ นอกอ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ให้หันมาร่วมมือกันป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง,รณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงวิกฤตการณ์
ทาง ด้านสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในอ้าเภอแม่แจ่ม จัดท้า
โครงการเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ
๗๐ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โครงการปฐมฤกษ์“ สร้างฝาย
ถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูก
ป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศล
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ค้ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวน้าถวายพระพรชัยมงคล
ของ
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ในพิธี
เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึนครองราชย์ครบ๗๐ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
-----------------------------------------เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด
๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน๑ อ่าง และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า ปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วยปวงพสกนิกรชาว
ไทยทุกหมู่เหล่าทังที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี และที่อยู่ในที่ต่างๆ ล้วนมีความปลืมปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จะได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง และในโอกาส
มหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ปวงข้า พระพุทธเจ้าทังหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงปกครองพระราชอาณาจักรรัฐสีมาด้วยทศพิธราชธรรมน้าความรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่มวลพสกนิกรทุก
หมู่เหล่า ทรงน้าหลักธรรมทางศาสนา ทางการปกครอง และหลักธรรมชาติ มาประพฤติปฏิบัติพระองค์
ให้เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรและ
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ทรงส่งเสริมพสกนิกร ได้น้าหลักธรรมต่างๆ ไปใช้ให้เกิดผลดีทังต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติพสกนิกรชาวไทยต่างปลาบปลืม และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงเป็นนักคิดและ
นักปฏิบัติ ทรงเป็นทังแรงบันดาลใจ และความหวังของคนไทย ทังในยามปกติ ในยามปิติยินดี และใน
ยามประสบทุกข์ พระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทังด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ด้านดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อน และน้าประโยชน์สุขอันยั่งยืน มาสู่พสกนิกร และประเทศ ชาติ
สังคมไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ที่รุนแรงหลายครังหลายหน ด้วยพระบุญญาบารมี จนเป็นที่
ประจักษ์แจ้งแก่ปวงชนชาวไทย ไปจนถึงนานาประเทศทั่วโลก นับเป็นบุญของคนไทย ที่ได้เกิดมา
ภายใต้ร่มพระบารมี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ที่เปี่ยมล้น
ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาชาญ พระเมตตากรุณา และพระวิริยภาพที่งดงามสมบูรณ์ ในทุกๆ ด้าน
ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม-พรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานพระบรมราชา-นุญาต น้าพสกนิกรทังหลาย ทังที่รวมกันอยู่ ณ มณฑลพิธีแห่งนี และที่
อยู่ในที่ต่างๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลาย อีกทัง พระเดชานุภาพแห่งองค์พระสยาม
เทวาธิราช พระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานพร ให้
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมทัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรง พระเกษมส้าราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทังปวง พระ
ชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาว
ไทย ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
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ค้ากล่าวรายงานของ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ้าเภอแม่แจ่ม
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานในพิธีราชสดุดี
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ประธานในพิธี
ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ
๗๐ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐
x๒๐x๒๐ลบ.ม.จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
กล่าวรายงานต่อ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานในพิธีราชสดุดี
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x
๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
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กระผม/ นายอ้าเภอแม่แจ่ม (นายทศพล เผื่อนอุดม) / มีความยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างยิ่ง/ ทีท่ ่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีราช
สดุดี / เนื่อง ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้าง
ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และ
ปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
อ้าเภอแม่แจ่ม / ประกอบด้วยต้าบลจ้านวน ๗ แห่ง ๑๐๔ หมู่บ้าน / มีประชากรประมาณ
๕๖,๗๒๓ คน / ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท้านา / ปลูกข้าว / เป็นอาชีพหลัก / ในการนี
น้าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ที่จ้าเป็นส้าหรับการประกอบอาชีพและด้ารงชีพ /
บัดนี / ได้เวลาอันสมควรแล้ว / กระผม / ขอเรียนเชิญ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์
นิลบรรเจิดกุล) / ประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เนื่อง ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐
ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน๑ อ่าง และ ปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล ตามล้าดับต่อไปครับ
นายทศพล เผื่อนอุดม
นายอ้าเภอแม่แจ่ม
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ค้ากล่าวรายงานของ นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานในพิธีราชสดุดี
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ประธานในพิธี

เนื่อง
ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x
๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศล

เรียน แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานในพิธีราชสดุดี /เนื่อง
ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ์
สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง
และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ / ถวายเป็นพระราชกุศล
กระผม/ นายบวร สุริยะชัยพันธ์ /นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร/ในฐานะตัวแทน
ของพี่น้องประชาชนชาวต้าบลแม่นาจร/ มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง/ ที่ท่าน แม่ทัพภาค
ที่ 3 พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล/ ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา/วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔
พรรษา/วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ /
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โครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย/ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้นถวาย
เป็นพระราชกุศล ในครังนี/สืบเนื่องมาจากเทศบาลต้าบลแม่นาจร / ตังอยู่ในพืนที่อ้าเภอแม่แจ่ม / ห่าง
จาก ตัวอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 136 กม./ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 2 ชั่วโมง 44
นาที /อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอประมาณ 25.7 กม./ใช้เวลาเดินทางตัวอ้าเภอประมาณ 28 นาที/สภาพพืนที่
ส่วนหนึ่ง/ทิศเหนือ ติดกับ ต.แจ่มหลวง/ และ ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ /ทิศใต้ ติดกับ ต.ช่างเคิง่
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ /ทิศตะวันออก ติดกับ อ้าเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ /ทิศ ตะวันตก ติดกับ ต.แม่ศกึ
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่/
ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในพืนที่บ้านแม่หอย / หมู่ที่ ๑๒ต้าบลนาจร / อาศัยในเขตติดเชิงเขา /
ได้มีผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อๆกันมา / ประมาณ 250 กว่าปีก่อนมีผู้คน/ได้กระจัดกระจายกันอยู่ /ก่อนที่จะ
ตังเป็นหลักเป็นฐานอย่างในปัจจุบัน/กลุ่มที่ 1 ตังอยู่ที่ ห้วยตุบ มีนายซูดู หน่อแอะโพ /และนายกื่อเส่ มี
4 หลังคาเรือน /กลุ่มที่ 2 ตังอยู่ที่ ห้วยมะนาว มีนายเมอะเลอะ มี3 หลังคาเรือน/กลุ่มที่ 3 ตังอยู่ที่ห้วย
น้าหินฝน มีนายบะก๊อะ มี 3 หลังคาเรือน/กลุ่มที่ 4 ตังอยู่ที่ ห้วยครก มีนายโด่ลา มี4 หลังคาเรือน /
ปัจจุบันมีประชาชนกะเหรี่ยง รวม ๘๐ ครัวเรือน / ประชากรมากกว่า ๔๒๓ คน / ท้าให้พืนที่ดังกล่าวมี
การไหลบ่าของน้ามาจากภูเขา / ไม่สามารถกักเก็บน้าและชะลอน้าได้ในช่วงฤดูฝน / จึงมีความ
จ้าเป็นต้องมีการสร้างฝายเพื่อชะลอน้า
/
และยังเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชด้าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / ในการก่อสร้างฝายชะลอน้า /
และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / โดย
เวียนมาบรรจบครบรอบ อีกวาระหนึ่ง / เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา/วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗/ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา/วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗/
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เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x
๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ” / ถวายเป็นพระราชกุศลใน
ครังนี/
และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / โดย
เวียนมาบรรจบครบรอบ อีกวาระหนึ่ง / เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระ
เจ้าอยู่หัว /ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา/วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ/ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา /วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ /
เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย / ที่มีต่อพระองค์ท่าน / จึงได้ร่วมกิจกรรมใน
การท้าความดี / เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน / โดยราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ สร้าง ๑๓๖
ฝาย /บ้านห้วยผา ม.๘ สร้าง ๒๖ ฝาย /บ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ สร้าง ๘๗ ฝาย /บ้านแม่น้าเขียวหมู่ที่ ม.๘
ขุดบ่อขนาด ๑๕x๒๐ ลึก ๒ เมตร /รับผิดชอบสร้างฝาย ครัวละ ๑- ๒ ฝาย รวมฝายทังหมด ๒๔๙ ฝาย
ครับ
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร
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ค้ากล่าวรายงานของ นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานโครงการฯ
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานในพิธีราชสดุดี
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ประธานในพิธี
------------------------------เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ
๗๐ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้าง
ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม.จ้านวน ๑ อ่าง และ
ปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
เรียน
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่อง
ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
กระผม นายภูสวัสดิ์ สุขเลียง ประธานโครงการฯ ด้วยส้านึกในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ เนื่องในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญ
พระชนมายุ ๗รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้
สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้าน
ชนบท สนองแนวพระราชดาริ(คพร.)กองทัพภาคที่ ๓ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า จัด“โครงการปฐมฤกษ์ สร้าง
ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง
และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ”
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทังสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
๓. เพื่อฟื้นฟูพืนที่ป่า เป็นแหล่งส้าคัญในการดูดซับน้าและชะลอการไหลของน้า
๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนทังภาครัฐ-ประชาชน
๕. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าล้าธารสร้างความชุ่มชืนครอบคลุมพืนที่เป้าหมาย
ในโอกาสนี กระผม ขอเรียนเชิญ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้กรุณา มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับ/ คณะบุคคลที่ให้การสนับสนุนโครงการ / และราษฏรที่สร้างฝายทังสี่หมู่บ้าน เพื่อเป็นก้าลังใจใน
การเสียสละ จิตรสาธารณะ/ สืบไป / ตามล้าดับดังนี
๑. นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อ้านวยการฝ่าย บรรษัทสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง
จ้ากัด(บริจาค ๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท)
๒. มูลนิธิรักษ์ไทย
๓. ราษฏรบ้านแม่ซา/ราษฏรบ้านแม่เอาะหมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ้านวน ๑๓๖ ฝาย
๔. ราษฏรบ้านห้วยผาหมู่ที่ ๘ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน ๒๖ ฝาย อ่างเก็บน้า
ขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม.
๕. ราษฏรบ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน ๘๗ ฝาย
นายภูสวัสดิ์ สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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โครงการ“ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ”
ณ.หมู่บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.
------------------------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
พืนที่ลุ่มน้าแม่แจ่มมีทังหมด 1,705,003 ไร่ เป็นพืนที่ป่า 1,401,556.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
82.08 แบ่งออกเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ 829,800 ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 536,168.75 ไร่ ป่าผลัดใบรอสภาพ
ฟื้นฟู 20,106.25 ไร่ ที่เหลือเป็นป่าสมบูรณ์ 11,918.75 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์รอการฟื้นฟู 3,556.25 ไร่
ผืนป่าร้อยละ 82.08 ของพืนที่ลุ่มน้าปิงส่วนที่ 3 ให้น้าไปหล่อเลียงผู้คนตังแต่ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้ามากถึงร้อยละ 40 ของแม่น้าปิงและร้อยละ 16 ของแม่น้าเจ้าพระยา ถูกคุกคามจากการ
ท้าเกษตรเชิงเดี่ยว และการลักลอบตัดไม้ ในแต่ละปีท้าให้ผืนป่าต้นน้าแห่งนีลดลงไปหลายหมื่นไร่
จากข้อมูลส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่า 3 ปีที่ผ่านมา ผืนป่าต้นน้าถูกแปรสภาพเป็น
ไร่ข้าวโพด 86,304 ไร่ในปีพ.ศ.2552 เป็น 105,465 ไร่ในปีพ.ศ.2554 ขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพืนที่
ป่าต้นน้า ถูกโค่นขายให้กับนายทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้า ที่เคย
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิงสาราสัตว์และพืชนานาพันธุ์ เหลือเพียงผืนดินโล่งเตียนและแห้งแล้ง
พอฤดูฝนก็ประสบปัญหาน้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม พัดเอาหน้าดินและโคลนลงสู่ที่ราบลุ่มน้า
อย่างรวดเร็ว ท้าให้แม่น้าล้าห้วยตืนเขินในช่วงสันๆ ท้าให้ระบบชลประทานเสียหายจนใช้การไม่ได้ พอ
ฤดูแล้งปริมาณน้าตามล้าห้วยสาขาลดลงไป หลายสาขาแห้งขอด ระบบชลประทานที่ก่อสร้างโดยไม่
ค้านึงถึงสัมพันธภาพดินน้าป่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ ที่ซ้าร้ายกว่านันก็คือปัญหาหมอกควันที่เกิดขึนทุกๆ ปี
จากการเผาไร่และเผาป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนมากมายจนยากจะแก้ไขได้
20

องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

สภาพปัญหาดังกล่าวมานี จึงมีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้
ป่าต้นน้าแม่แจ่มที่ถูกท้าลายลงไปเรื่อยๆ โดยการสร้างฝายชะลอน้า ปลูกป่าถาวรและให้ชุมชนร่วมกัน
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการด้าเนินโครงการดังนี
2.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทังสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๒.๒ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
๒.๓ เพื่อฟื้นฟูพืนที่ป่า เป็นแหล่งส้าคัญในการดูดซับน้า ชะลอน้าการไหลของน้า
๒.๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนทังภาครัฐ
๒.๕ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าล้าธารสร้างความชุ่มชืนครอบคลุมพืนที่เป้าหมาย
3.พืนที่เป้าหมาย
ด้าเนินการสร้างฝายชะลอน้า (ฝายกึ่งถาวร-ถาวร) และปลูกป่า ในพืนที่
บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 188 ฝาย
บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 30 ฝาย อ่างเก็บน้า 1 อ่าง
บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 100 ฝาย
บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซ่อมแซม 105 ฝาย สร้างใหม่ 50 ฝาย
ระยะเวลา ตุลาคม 2558 – มีนาคม2559
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4.ฝ่ายการรักษาพยาบาล
4.1 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอ้าเภอแม่แจ่ม
5.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง
5.1 ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรแม่แจ่ม
6.หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายร่วมด้าเนินโครงการ
1.อ้าเภอแม่แจ่ม
2.สภอ.แม่แจ่ม (ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรแม่แจ่ม)
3.ผอ.ส้านักงานชลประทานแม่แจ่ม
4.องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร
5.หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สวนป่าสิริกิติ์ ที่ 6 (แม่ซา)
6.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก)
7.เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่า
8.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
9.มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
10. สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
11. มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนา
7.ผู้สนับสนุนด้านการเงินโครงการ
5.1 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง จ้ากัด (บริจาค 397,760.00 บาท)
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8.กิจกรรม/ขันตอนการด้าเนินงาน
8.1 จัดเตรียมพืนที่สร้างฝายชะลอน้า และพืนที่ปลูกป่า
8.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ต้นไม้
4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สร้างฝายชะลอน้าจาก
หน่วยงานต่างๆ และองค์กรเอกชน
4.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้น้าชุมชน และราษฎรในท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมใน การสร้างฝายชะลอน้า และปลูกป่าในพืนที่ป่าต้นน้าแม่แจ่ม
4.5 ราษฏรบ้านแม่ซา ม.2 ,บ้านห้วยผา ม.8,บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11,บ้านแม่หอย หมู่ที่12,
รับผิดชอบสร้าง ฝาย ครัวละ ๑- ๒ ฝาย
9. ผู้ประสานโครงการ
1)
นายสมยศ มนตรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
มูลนิธิรักษ์ไทย
2)
นายดิเรก เครือจินลิ ผู้ประสานงานโครงการ
มูลนิธิรักษ์ไทย
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10.งบประมาณ
รายการ

ปริมาณ

1.หมวดกิจกรรมโครงการ
1) สร้างฝายชะลอน้าบ้านแม่ซา ม.2
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2) สร้างฝายชะลอน้า บ้านห้วยผา ม.8 ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3)สร้างฝายชะลอน้า บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน
4) สร้างฝายชะลอน้าบ้านแม่หอย หมู่ที่12 ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5) จ้างเหมาเครื่องจักรขุดอ่างเก็บน้าขนาด
กว้าง20เมตร xยาว20เมตร x ลึก 2 เมตร
6)ประชุม/อบรมเสริมทักษะแกนน้าชุมชน
7)จัดท้าวีดีทัศน์น้าเสนอผลงานโครงการ
8)ติดตามงานพี่เบียเลียง (น้ามันรถยนต์)
รวมงบประมาณหมวดกิจกรรมโครงการ
2.ค่าบริหารการจัดการโครงการ(10% มูลนิธิรักษ์ไทย)
รวม
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งบประมาณ

สร้างฝาย188 ฝายใช้ปูน 940 ถุง

122,200.-

สร้างฝาย 30 ฝาย ใช้ปูน 90 ถุง

11,700.-

สร้างฝาย 100 ฝาย ใช้ปูนซี 1,020ถุง

132,600.-

สร้างฝาย 50 ฝาย ใช้ปูน150 ถุง
ซ่อมแซมฝาย105 ฝาย ใช้ปูน120 ถุง
1 อ่างเก็บน้า

35,100.-

1 เรื่องความยาว 3 นาที

40,000.4,000.6,000.10,000.361,600.36,160.397,760.-
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนภูมิใจ รู้สึกเป็นเจ้าของที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมคืนผืนป่าต้นน้าและร่วมกันดูแลรักษา
2. ปลูกฝังจิตส้านึกราษฎรในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
และ สิ่งแวดล้อม
3. ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพืนที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการ
ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึน
4. ชะลอการไหลของน้า ลดการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บตะกอนดิน เพิ่มความชุ่ม
ชืนให้ผืนป่า ระบบนิเวศดีขึน ลดปัญหาน้าป่าไหลหลาก น้าท่วม และแก้ปัญหาน้าแล้ง
5.เกิดความเข้าใจระหว่างรัฐ-ประชาชน
12.ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.1 ราษฏรบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 188 ฝาย
10.2 ราษฏรบ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 30 ฝาย อ่างเก็บ
น้า 1 อ่าง
10.3 ราษฏรบ้านแม่ขอ
หมู่ที่ 11 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 100 ฝาย
10.4 ราษฏรบ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซ่อมแซม 105
ฝาย สร้างใหม่ 50 ฝาย
10.5 อ.ภูสวัสดิ์ สุขเลียง องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
10.6 อ.พัลลภ สุวรรณมาลิก. ประธานคณะท้างานร่วม(คพร.)
10.7 นายอ้าเภอแม่แจ่ม อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
10.8 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
10.9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2,8,11,12 ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกป่า
๒,๙๐๐ ต้น (ไผ่บง ๑,๕๐๐ ต้น – ต้นราชพฤกษ์๑,๔๐๐ ต้น)
25

องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

13.ฝ่ายรับผิดชอบการเงิน
11.1 มูลนิธิรักษ์ไทย
14.ฝ่ายสนับสนุนการขนส่งปูนซีเมนต์
12.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่.
แผนปฏิบัติงานโครงการ
ระยะเวลา
ล้าดับ

2015
กิจกรรรม

2016

เป้าหมาย

ที่
Dec
1 ประชุมหมู่บา้ นเป้าหมายเตรียมความพร้อม
2 ส้ารวจพืนที่สร้างฝายและท้าแผนที่ประกอบ
3 ประชุมร่วม4 บ้านทบทวนวิธีการสร้างฝาย และเขียน
โครงย่อยขอรับทุนจากโครงการ
ก่อสร้างฝายและสระกัก
4 เก็บน้า
บ้านแม่ซา
บ้านแม่ขอ
บ้านห้วยผา
บ้านแม่หอย
ขุดสระกักเก็บน้า
5 จัดท้าวีดีทัศน์นา้ เสนอผลงานความยาว 3 นาที
6 จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
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สรุปผลการท้างาน
โครงการสร้างฝายชะลอน้าในพืนที่ป่าต้นน้าแม่แจ่ม ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโครงการริเริ่มโดยองค์การชาวบ้าน โดยมี องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทยและมูลนิธิ
รักษ์ไทยดูแลรับผิดชอบเงินบริจาค จากผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง จ้ากัด
โดยมีเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอน้าและอ่างกักเก็บน้าเพื่อการฟื้นฟูป่าและน้าเพื่อการเกษตรของ
ชาวบ้านในพืนที่ 4 ชุมชนของต้าบลแม่นาจรในการด้าเนินโครงการมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีในพืนที่ ร่วมประชุมกับแกนน้าชุมชนและจัดตังคณะท้างานร่วมของโครงการประกอบด้วยตัวแทน
จาก อบต.แม่นาจร ผู้น้าชุมชน และองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย เพื่อรับผิดชอบในการวางแผน
ด้าเนินงานและติดตามผล การวางแผนสร้างฝายชะลอน้าของชุมชน เดิมเกิดขึนจากการส้ารวจและ
ก้าหนดจุดสร้างฝาย ตามความต้องการของชุมชน และการประเมินศักยภาพของชาวบ้านที่ต้องการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึงท้าให้ระยะแรกของการด้าเนินโครงการทังพิกัดการสร้างฝาย และรูปแบบฝายที่
สร้าง ค้านึงถึงสภาพพืนที่ สภาพป่า สภาพล้าห้วยและการใช้ประโยชน์จากน้า เป็นแผนงานชุมชนใน
การบริหารจัดการน้า และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสร้างฝายที่เหมาะสมกับ
พืนที่การด้าเนินงานตามแผนโครงการได้ก่อสร้างฝายจ้านวน 249ฝาย ใน 4 ชุมชนเป้าหมายและขุดบ่อ
กักเก็บน้าขนาด 15x20 เมตร ลึก 2 เมตร ในพืนที่เป้าหมาย โดยภาคีร่วมเป็นบทบาท ด้าเนินการ
พัฒนาทักษะการสร้างฝายและติดตามให้ค้าแนะน้าในพืนที่ อบต.แม่นาจร สนับสนุนการขนส่ง
ปูนซีเมนต์ไปยังพืนที่สร้างฝายและชาวบ้านในพืนที่ด้าเนินการสร้างฝายตามแผนการจัดการน้าของ
ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามแผนของชุมชนที่
ส้าคัญคือระยะเริมต้นของชาวบ้านขาดแผนการจัดการน้าในภาพรวม และชาวบ้านขาดทักษะการสร้าง
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ฝายที่ถกู ต้อง ส่งผลกระทบต่อการค้านวณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ท้าให้เมื่อปฏิบัติจริงในพืนที่ไม่
สามารถสร้างฝายได้ตามแผนงาน
นอกจากนีบางพืนที่มีสภาพแห้งแล้งจัดไม่มีน้าส้าหรับผสม
ปูนซีเมนต์เพื่อเสร้างฝาย จึงจ้าเป็นต้องปรับจุดสร้างฝายใหม่ให้เหมาะสม ในการดเนินโครงกานครังนี
เป็นโอกาสที่ส้าคัญที่ท้าให้องค์กรชาวบ้านได้ทบทวนและพัฒนาทักษะใน การบริหารจัดการน้าของ
ชุมชน นอกเหนือจากการสร้างฝายและขุดบ่อกักเก็บน้า ใน 4 ชุมชนเป้าหมายได้ร่วมพัฒนาแผนการ
จัดการน้าของชุมชน และเรียนรู้วิธีการสร้างฝายที่ถูกต้อง ที่จะน้าไปสู่การจัดการน้าของชุมชนอย่างยิ่ง
ต่อไป
กิจกรรมที่ด้าเนินการ
1.การประชุมชีแจง ท้าความเข้าใจและท้าแผนการท้างานร่วมระหว่างองค์กรชาวบ้าน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกระจ้าอบต.แม่นาจร โดยนายอ้าเภอ
แม่แจ่มได้มอบหมายให้ปลัดอาวุโส เป็นประทาน ผู้เข้าร่วมประชุม 16ท่าน จาก องค์การป่ารักษ์น้าแห่ง
ประเทศไทย นายก อบต.แม่นาจร ผกก.สภอ.แม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าป่าไม้แม่แจ่ม
ตัวแทนชาวบ้าน และผู้น้าชุมชน 4 ชุมชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย
ผลการประชุม
1.1 ก้าหนดให้ชุมชนในพืนที่เป้าหมายจัดตังคณะท้างานร่วมของ 4 ชุมชน เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดซือวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อความโปร่งใส และติดตามรายงาน
ผลงาน
1.2 ก้าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนชุมชนในการสร้างฝาย โดย อบต.
แม่นาจร รับผิดชอบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์(ปูนซีเมนต์ จ้านวน 2,320 ถุง) มูลนิธิรักษ์ไทย
รับผิดชอบจัดซือวัสดุอุปกรณ์(ปูนซีเมนต์ จ้านวน 2,320 ถุง) ชาวบ้านรับผิดชอบในการ
สร้างฝาย
1.3 ก้าหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกรอบในการด้าเนินงาน
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2. การประชุมร่วมองค์กรชุมชนเป้าหมาย 4 ชุมชน เพื่อจัดตังคระท้างานร่วมกันในวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยตัวแทนชาวบ้านจาก 4 ชุมชน และเจ้าหน้า อบต.แม่
นาจร รวม 19 คน
ผลการประชุม
2.1 จัดตังคณะท้างานร่วมของ 4 ชุมชน มีคณะกรรมการจ้านวน 10 คน โดยมี นายอุทัย
พายัพธนนกร สมาชิก อบต.แม่นาจาร เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการ 9 คน โดย
มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นเลขานุการ
2.2 ร่วมก้าหนดขันตอนในการสืบราคาปูนซีเมนต์ และขันตอนการจัดซือจัดจ้างตาม
ระเบียบของมูลนิธิรักษ์ไทยที่ต้องมีการสืบราคา 3ร้าน จัดท้าบันทึกของจัดซือ และ
จัดท้าสัญญาจัดซือกับร้านค้าที่เสนอราคาต่้าที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขที
คณะกรรมการก้าหนด
2.3 ร่วมก้าหนดหลักเกณฑ์ของปูนซีเมนต์ โดยก้าหนดปูนซีเมนต์ที่จัดซือเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ด
แลน ซึ่งเหมาะสมกับการสร้างฝายมากกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปและร้านค้าต้องจัดส่งถึงตัว
อ้าเภอแม่แจ่ม
3. สืบราคาและจัดท้าสัญญาซือปูนซีเมนต์ ระหว่างวันที่ 29 ก.พ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะท้างาน
ได้ด้าเนินการสืบราคาปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ จากร้านค้าตัวอ้าเภอแม่แจ่ม และอ้าเภอใกล้เคียงเพื่อ
เปรียบเทียบราคาและจัดท้าเอกสารเสนอขอจัดซือ ต่อมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติด้าเนินการ
ผลด้าเนินการ
3.1 คัดเลือกร้านค้าจ้าหน่ายปูนซีเมนต์ จากร้านค้าในตัวอ้าเภอแม่แจ่ม ร้านพงษ์ศรา
พานิช ชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ตรา TPI ราคา 135 บาท/ถุง ขนาดบรรจุ 50 กก.
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4.การขนส่งปูนซีเมนต์ ไปยังพืนที่เป้าหมาย 4 ชุมชน ด้าเนินการโดย อบต.แม่นาจร ระหว่างวันที่ 22
มียนาคม ถึง 4 เมษายน 2559จ้านวนปูนซีเมนต์ทังหมด 2,234 ถุง การขนส่งมีความล่าช้ากว่าแผนที่
ก้าหนดเนื่องจากพืนที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก รถยนต์ อบต.ต้องบรรทุกน้าแจกจ่ายไปยังหมู่บ้าน
ต่างๆเพื่อบรรเทาภัยแล้ง การขนส่งปูนซีเมนต์จึงต้องด้าเนินการในช่วงที่ว่างจาการบรรทุกน้า โดย
ขันตอนการขนส่งคือ
4.1จากร้านจ้าหน่ายปูนซีเมนต์ที่โครงการท้าสัญญาจัดซือปูนซีเมนต์ ร้านค้าจัดเตรียม
ปูนซีเมนต์รอการขนส่ง
4.2 เจ้าหน้าที่ อบต.และคระท้างานประจ้าหมู่บ้าน รับปูนซีเมนต์จากร้านค้าและลงใบรับ
สินค้า โดยมี 3 ส้าเนา ให้กับร้านค้า อบต.และแกนน้าชุมชนอีกหนึ่งจุด
4.3 อบต. ขนส่งปูนซีเมนต์ไปยังชุมชน และพืนที่เป้าหมายในการสร้างฝาย ผู้น้าชุมชนหรือ
ชาวบ้านในจุดสร้างฝายเซนต์ชื่อรับปูนซีเมนต์ตามจ้านวนที่ก้าหนดของแต่ละราย
4.4 มูลนิธิรักษ์ไทย รวบรวมเอกสารการเซ็นต์รับปูนซีเมนต์จากร้านค้าและชุมชนเพื่อ
ด้าเนินการเบิกจ่ายงบ
5.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนการบริหารจัดการน้า วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม
อบต.แม่นาจรเพื่อร่วมพัฒนาแผนการจัดการน้าของชุมชน
ผู้ร่วมพัฒนาแผนการบริหารจัดการน้า
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนน้าชุมชน 4 ชุมชน เป้าหมายของโครงการ และอีก 2 ชุมชนในพืน
ใกล้เคียง จ้านวน 40 คน
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ผลการอบรม
5.1 ผู้เข้าร่วมในแต่ละชุมชนได้วิเคราะห์สถานการณ์น้า และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
5.2 ผู้เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้วิธีการส้ารวจจัดเก็บข้อมูลและขันตอนการจัดท้า
แผนการจัดการน้าของชุมชน
5.3 ร่วมก้าหนดแผนการส้ารวจข้อมูลและจัดท้าแผนการจัดการน้าของชุมชนที่เข้า
ร่วมการอบรม
6.การส้ารวจและจัดท้าแผนการจัดการน้าของชุมชนระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน
2559
คณะท้างานระดับหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่โครงการร่วมส้ารวจข้อมูล สภาพล้าห้วย ปริมาณน้าและจัดท้า
แผนการจัดการบริหารน้าระดับหมู่บ้านขึนในพืนที่เป้าหมาย 4 ชุมชน และอีก 2 ชมชนใกล้เคียง
ผลการด้าเนินการ
6.1 แผนการจัดการบริหารน้าอย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนเป้าหมาย 6 ชุมชน ซีงประกอบด้วย ผัง
แสดงล้าห้วยทุกล้าห้วยในเขตชุมชน และแนวทางการฟื้นฟูล้าห้วย การบริหารจัดการน้าแต่
ละห้วย
7.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างฝายชะลอน้าแบบหินก่อ เนื่องจากฝายที่ชาวบ้านในพืนที่
เป้าหมายสร้างมีรปู แบบที่ไม่เหมาะสมกับพืนที่ และไม่ถูกต้องมูลนิธิรักษ์ไทยจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยและแกนน้าชาวบ้านที่มีประสบการณ์สร้างฝายในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิรักษ์ไทยและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จากอ้าเภอ
กัลยาณิวัฒนา ร่วมเป็นวิทยากร เยแบ่งการอบรมเป็น 4 จุดในพืนที่เป้าหมาย 4 ชุมชน ผู้เข้ารับการ
อบรม ประกอบด้วยชาวบ้านจ้านวน 47 คน วิทยากรชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย รวม 10 คน
ร่วมอบรม
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ผลการอบรม
7.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้ขันตอนการสร้างฝายชะลอน้า และร่วมสร้างฝายชะลอน้า
จ้านวน 3 ฝาย
7.2 ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เทคนิคการสร้างฝายชะลอน้า โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมดินทราย
และเทคนิคการสร้างฝายชะลอน้าที่สามารถกักเก็บน้าและทนทานต่อกระแสน้า
ในช่วงฤดูฝน
8. การสร้างฝายชะลอน้าของชาวบ้านในพืนที่
8.1จากข้อเสนอโครงการที่ชาวบ้านจัดท้าขึน ก้าหนดสร้างฝาย 368 ฝาย และ ซ่อมฝาย
อีก 106 ฝายโดยใช้ปูนซีเมนต์จ้านวน 2320 ถุง ซึ่งเฉลี่ยฝาย 1 ลูกใช้ปูนซีเมนต์ 5 ถุง
ต่อการสร้างฝายหนึ่งตัวซึ่งเป็นรูปแบบที่ชาวบ้านคิด คือการน้าก้อนหินเรียงขวางล้า
ห้วยสูงประมาณ 30 เซ็นติเมตร แลเชื่อมประสารด้วยปูนซีเมนต์ ฝายในลักษณ์นี
สามารถชะลอการไหลของน้าได้
8.2การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างฝายชะลอน้าซึ่งจะเป็นแบบที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริพัฒนาขึนและมีความเหมาะสมกับพืนที่ คือฝายหินก่อได้
จัดการอบรมให้กับชาวบ้านก่อสร้างในพืนที่เป็นที่ต้องมีการขุดดินก้นห้วยเป็นฐานฝายสร้าง
เป็นฝายหินก่อสูงประมาณ 1 เมตร พร้อมทังท้าช่องระบายน้า ซึ่งฝายในรูปแบบนีจะใช้
ปูนซีเมนต์ ซึ่งเมื่อค้านวณปริมาณปูนซีเมนต์ที่มีอยู่ 2,320 ถุงจะสามารถสร้างฝายได้ประมาณ
232ฝาย
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ผลการด้าเนินการสร้างฝาย และขุดบ่อ
ล้าดับ
ที่
1
2
3
4

หมู่บ้านเป้าหมายสร้างฝายชะลอน้า
สร้างฝายชะลอน้าบ้านแม่ซา ม.2
สร้างฝายชะลอน้า บ้านห้วยผา ม.8
สร้างฝายชะลอน้า บ้านแม่ขอ ม.11
อ่างเก็บน้าขนาด 20ป20x20 บ้าน
แม่น้าเขียว ม.8
รวมทังหมด

ปูนซีเมนต์

แผนเดิม

สร้างจริง

940 ถุง
90 ถุง
1,020 ถุง
270

188
30
100
50

138
26
87
15x20ลึก 2เมตร

2,320 ถุง

368ฝาย 249ฝาย

หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์ไม่พอ
ปูนซีเมนต์ไม่พอ
ปูนซีเมนต์ไม่พอ
ปูนซีเมนต์ไม่พอ
15x20ลึก 2เมตร

จากรูปแบบฝายที่ปรับแก้ท้าไห้ ชุมชนสามารถสร้างฝายได้เพียง 249 ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด15x20ลึก
2เมตร 1 อ่าง จากเป้าหมาย ตามปริมาณปูนซีเมนต์ที่ขอรับการสนับสนุน นอกจากนีขนาดล้าห้วยที่
กว้างส่งผลให้ต้องใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เพิ่มขึน ท้าให้การสร้างฝายชะลอน้าบ้านแม่หอย หมู่ที่12 ต.แม่
นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวนสร้างฝาย 50 ฝาย ใช้ปูน150 ถุง ซ่อมแซมฝาย105 ฝาย ใช้ปูน120 ถุง จึงไม่
สามารถท้าได้ ซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจและเห็นใจ หมู่บ้านอื่นที่ยังไม่มีฝายชะลอน้า

ปัญหาและอุปสรรค
1.ในช่วงการพัฒนาและเสนอโครงการ ชาวบ้านมีความรู้และทักษการสร้างฝายที่จ้ากัด ส่งผลให้
เกิดการประเมินวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ที่ผิดพลาด และรูปแบบฝายไม่มีคุณภาพ
เมื่อต้องปรับรูปแบบฝาย ตามแนวศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ซึ่งต้องใช้ปูนซีเมนต์มากกว่าที่ชาวบ้านคาดการณ์แต่ต้น ส่งผลให้จ้านวนฝายที่
สร้างได้น้อยกว่าแผนที่ก้าหนดไว้ แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า
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2.ในช่วงของการด้าเนินกิจกรรมสร้างฝาย เป็นช่วงฤดูแล้ง การก่อสร้างในหลายจุดที่ก้าหนดไว้ใน
แผนงานโครงการที่เสนอ ไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากไม่มีน้าส้าหรับผสมปูนซีเมนต์
คณะท้างานชุมชนจึงได้มีการเปลี่ยนจุดการสร้างฝาย ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้แผนผังการบริหาร
จัดการน้าของชุมชน และบางส่วนยังรอให้มีน้าเพื่อก่อสร้างเพิ่มเติม
3.การพัฒนาแผนการบริหารจัดการน้าของชุมชนในภาพรวม ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพืนที่
ป่าต้นน้า พืนที่เกษตรกรรม และการใช้น้าของชุมชน เป็นสิ่งที่ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาขึน
ในช่วงการด้าเนินงานโครงการซึ่งช่วยให้ชุมชน ยึดความเข้าใจและแผนการบริหารจัดการน้า
ของชุมชนที่เหมาะสม ซึ่งในอดีตเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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การด้าเนินงานโครงการกับผลที่คาดหวัง
1.ผลต่อตัวชาวบ้านและองค์การชาวบ้านในพืนที่ ปรากฏผลชัดเจนในประเด็นดังนี
1.1 ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการด้าเนินงานโครงการ โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรชาวบ้าน และองค์กรบริหารส่วนต้าบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และน้า
1.2 ความตื่นตัวองค์กรชาวบ้านในพืนที่ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และน้า จากฝายที่
ชาวบ้านสร้างขึนและสามารถกักเก็บน้าไว้ได้ ท้าให้ชาวบ้านบางส่วนสามารถดึงน้าไปใช้
ส้าหรับการเกษตรได้ ท้าให้ชาวบ้านให้ความสนใจและมีความต้องการในการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้าเพิ่ม นอกจากนีชาวบ้านยังร่วมมือกันท้าแนวป้องกันไฟป่า
1.3 จากความต้องการสร้างฝายชะลอน้าสู่การวางแผนการบริหารจัดการน้าในภาพรวม
ของหมู่บ้าน ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพืนที่ป่าต้นน้า ระบบการฟื้นฟูป่าต้นน้าด้วย
ฝายชะลอน้าและการวางแผนการใช้ประโยชน์น้าโดยก้าหนดเป็นเป้าหมายการจัดการ
บริหารการจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม แสดงเป็นผังการบริหารจัดการน้าของชุมชน ซึ่ง
ช่วยได้ชาวบ้านก้าหนดเป้าหมายและแผนการท้างานที่ชัดเจน
2.ผลต่อสภาพแวดล้อม การสร้างฝายดักตะกอน ด้าเนินการในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีความยากล้าบาก
มากเนื่องจากในปีนีพืนที่ประสบภัยแล้ง หลายล้าห้วยไม่มีน้าส้าหรับผสมปูนซีเมนต์สร้างฝาย การ
ก่อสร้างจึงปรับเปลี่ยนและเลือกสร้างในพืนที่พร้อมก่อนรายละเอียดพิกัดตามแผนที่แสดงพิกัดการ
สร้างฝาย ต่อมามีฝนตกหนักต่อเนื่องฝายที่สร้างขึนท้าหน้าที่ส้าคัญตามเป้าหมายคือ
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2.1 ฝายที่สร้างขึนสามารถดักตะกอนดินทราย และเศษไม้ที่ไหลลงมากับน้าจ้านวนมากท้า
ให้ฝายหลายลุกเต็มไปด้วยดินทราย ซึ่งช่วยป้องกันตะกอนดินทราย ที่ไหลลงสู่ล้าน้าแม่
แจ่ม และล้าน้าแม่ปิง ซึ่งจะท้าให้แม่น้าแจ่มและล้าน้าแม่ปิงรวมถึงเขื่อนภูมิพลตืนเขิน
ไม่สามารถกักเก็บน้าได้เต็มประสิทธิภาพ และยังเป็นสาเหตุของปัญหาน้าป่าไหลหลาก
2.2 กักเก็บน้า ฝายชะลอน้าที่สร้างขึน ช่วยชะลอการไหลของน้าฝนที่ตกแลกกักเก็บน้าไว้ ท้า
ให้พืนที่ใกล้เคียงชุมชื่น เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้า เช่น กบ เขียด ที่ชาวบ้านสามารถเก็บ
หาไปบริโภคได้
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ที่ อท ๓๘/๒๕๕๙
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง

ประธานเปิดงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

กราบเรียน
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล)
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ก้าหนดการ
๒.รายละเอียดของโครงการ
สืบเนื่องด้วยองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนอง
แนวพระราชดาริ(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย
อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ใน
วโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔
พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
ในการนี องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิล
บรรเจิดกุล) ประธานเปิดงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมู่บ้านแม่ซา
หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.หรือ ทาง ท่าน
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) จะเห็นสมควร
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย คณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระ
ราชดาริ (คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นา
จร ข้าราชการ และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรียง(บูรณาการร่วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ก้าหนดการ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย และ ปลูกป่า๒,๙๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล
***********************************
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา๐๙.๐๐น.องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท
สนองแนวพระราชดาริ(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่
แจ่ม นายอ้าเภอกัลป์ยาณิวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร หัวหน้าส่วน
ราชการ และพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า
เวลา๐๙.๓๐น.ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง ณ.บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่
เหล่า และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรียงองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
นายอ้าเภอแม่แจ่ม (นายทศพล เผื่อนอุดม) กล่าวต้อนรับ
และ ถวายราชสดุดี
เวลา๐๙.๕๙ น.ประธานพิธีฯ ขึนบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
เปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มสักการะ
อ่านประกาศราชสุดี
เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
เวลา๑๐ ๑๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์)
กล่าวรายงาน
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เวลา๑๐ ๑๕ น. ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย (นายภูสวัสดิ์ สุขเลียง) กล่าว
รายงานเบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ารับ “ ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ”
ประธานพิธีฯ พูดทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน
เวลา๑๐.๔๐ น. เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ฯ
เวลา๑๑.๐๐ น ประธานพิธีฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ & เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย “
สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐
ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง สร้างโดยชาว บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยผาหมู่ที่ ๘ บ้านแม่ขอ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่หอย หมู่ที่ ๑๒ ครอบ สร้างฝายครัวละ ๑- ๒ ฝาย
เวลา๑๑ .๒๐ น. ปลูกป่า ๒,๙๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา๑๑ .๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกับหัวหน้าส่วนราชการ
เวลา๑๒.๐๐ น. ประธานพิธี เดินทาง กลับ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่
นาจร องค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย คณะท้างานร่วมการ ปฏิบัติงาน พัฒนา
หมู่บ้านชนบท สนอง แนวพระราชดาริ (คพร.) ข้าราชการและประชาชนส่งประธานพิธี

************************************
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ที่ อท ๓๙/๒๕๕๙
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง
เรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล)
เจ้าคณะอ้าเภอแม่แจ่ม
นายอ้าเภอแม่แจ่ม (นายทศพล เผื่อนอุดม)
ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์(นายอ้าเภอกัลยาณิวัฒนา)
พัลลภ สุวรรณมาลิก. ประธานคณะท้างานร่วมการ ปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บา้ นชนบท สนองแนวพระราชดาริ (คพร.)
อ.ภูสวัสดิ์ สุขเลียง องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ์ บุญมาก ผกก.สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอแม่แจ่ม
บริษัท เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง จ้ากัด
ผอ. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ผอ.ส้านักงานชลประทานแม่แจ่ม
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร
หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริ สวนป่าสิริกิติ์ ที่ 6 (แม่ซา)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก)
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่า
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ภาคเหนือ)
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๒๔ /๒๕๕๘
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง

ประธานการประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร”

เรียน

นายทศพล เผื่อนอุดม (นายอ้าเภอแม่แจ่ม)
สืบเนื่องจากราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ ฝายถาวร ๑๘๘ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๔๐ ถุง, บ้านห้วย
ผา ม.๘ ฝายถาวร ๓๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๐ ถุง อ่างเก็บน้าขนาด 20x20x20 ลบ.ม จ้านวน๑อ่าง เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐บาท,บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑,๐๒๐ ถุง,บ้านแม่หอย ม.๑๒
ฝายถาวร ๕๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๕๐ ถุง ซ่อมแซมฝาย ๑๐๕ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๒๐ ถุง ราษฏรต้าบลแม่
นาจร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้า อุปโภค บริโภค คณะท้างานองค์การป่ารักษ์
น้าแห่งประเทศไทย จึงขอรับการสนับสนุนจาก เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง และจะท้าพิธีมอบเงินโดย
ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย ๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ปูน ๒,๓๒๐ ถุงฝาย ๔๗๓
อ่างเก็บน้า ๑อ่าง ราคา ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท ) เพราะองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายรับ
เงินโดยตรง
เพื่อให้การท้างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญท่านนายทศพล
เผื่อนอุดม (นายอ้าเภอแม่แจ่ม) เป็นประธานการประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝาย
ถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๒๕ /๒๕๕๘
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง

เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร”

เรียน

ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรแม่แจ่ม
สืบเนื่องจากราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ ฝายถาวร ๑๘๘ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๔๐ ถุง, บ้านห้วย
ผา ม.๘ ฝายถาวร ๓๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๐ ถุง อ่างเก็บน้าขนาด 20x20x20 ลบ.ม จ้านวน๑อ่าง เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐บาท,บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑,๐๒๐ ถุง,บ้านแม่หอย ม.๑๒
ฝายถาวร ๕๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๕๐ ถุง ซ่อมแซมฝาย ๑๐๕ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๒๐ ถุง ราษฏรต้าบลแม่
นาจร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้า อุปโภค บริโภค คณะท้างานองค์การป่ารักษ์
น้าแห่งประเทศไทย จึงขอรับการสนับสนุนจาก เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง และจะท้าพิธีมอบเงินโดย
ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย ๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ปูน ๒,๓๒๐ ถุงฝาย ๔๗๓
อ่างเก็บน้า ๑อ่าง ราคา ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท ) เพราะองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายรับ
เงินโดยตรง
เพื่อให้การท้างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ก้ากับการ
สถานีต้ารวจภูธรแม่แจ่ม เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การ
บริหารส่วนต้าบลแม่นาจร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ อท๒๖ /๒๕๕๘
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง

เป็นเจ้าภาพการประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร”

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร (นายบวร สุริยะชัยพันธ์)

สืบเนื่องจากราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ ฝายถาวร ๑๘๘ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๔๐ ถุง, บ้านห้วยผา ม.๘
ฝายถาวร ๓๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๐ ถุง อ่างเก็บน้าขนาด 20x20x20 ลบ.ม จ้านวน๑อ่าง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท,บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑,๐๒๐ ถุง,บ้านแม่หอย ม.๑๒ฝายถาวร ๕๐ ฝาย
ปูนซีเมนต์ ๑๕๐ ถุง ซ่อมแซมฝาย ๑๐๕ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๒๐ ถุง ราษฏรต้าบลแม่นาจร ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้า อุปโภค บริโภค คณะท้างานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย จึง
ขอรับการสนับสนุนจาก เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง และจะท้าพิธมี อบเงินโดย ผ่านมูลนิธริ ักษ์ไทย
๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ปูน ๒,๓๒๐ ถุงฝาย ๔๗๓ อ่างเก็บน้า ๑อ่าง ราคา
๔๐,๐๐๐.๐๐บาท ) เพราะองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายรับเงินโดยตรง
เพื่อให้การท้างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร (นายบวร สุรยิ ะชัยพันธ์) เป็นเจ้าภาพและ
หนังสือเชิญส่วนราชการเข้าร่วมประชุมการ บริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแม่นาจร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
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ที่ อท๒๗ /๒๕๕๘
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง

เข้าร่วมประชุม โครงการ “สร้างฝายถาวร”

เรียน

คุณดิเรก เครือจินลิ (มูลนิธิรักษ์ไทย)

สืบเนื่องจากราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ ฝายถาวร ๑๘๘ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๔๐ ถุง, บ้านห้วย
ผา ม.๘ ฝายถาวร ๓๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๐ ถุง อ่างเก็บน้าขนาด 20x20x20 ลบ.ม จ้านวน๑อ่าง เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐บาท,บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑,๐๒๐ ถุง,บ้านแม่หอย ม.๑๒
ฝายถาวร ๕๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๕๐ ถุง ซ่อมแซมฝาย ๑๐๕ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๒๐ ถุง ราษฏรต้าบลแม่
นาจร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้า อุปโภค บริโภค คณะท้างานองค์การป่ารักษ์
น้าแห่งประเทศไทย จึงขอรับการสนับสนุนจาก เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง และจะท้าพิธีมอบเงินโดย
ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย ๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ปูน ๒,๓๒๐ ถุงฝาย ๔๗๓
อ่างเก็บน้า ๑อ่าง ราคา ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท ) เพราะองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายรับ
เงินโดยตรง
เพื่อให้การท้างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญ คุณดิเรก เครือ
จินลิ (มูลนิธิรักษ์ไทย)เข้าร่วมประชุม โครงการ “สร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นา
จร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท๒๕ /๒๕๕๘
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง

เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร”

เรียน

ผอ.ส้านักงานชลประทานแม่แจ่ม

สืบเนื่องจากราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ ฝายถาวร ๑๘๘ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๔๐ ถุง, บ้านห้วย
ผา ม.๘ ฝายถาวร ๓๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๐ ถุง อ่างเก็บน้าขนาด 20x20x20 ลบ.ม จ้านวน๑อ่าง เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐บาท,บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑,๐๒๐ ถุง,บ้านแม่หอย ม.๑๒
ฝายถาวร ๕๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๕๐ ถุง ซ่อมแซมฝาย ๑๐๕ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๒๐ ถุง ราษฏรต้าบลแม่
นาจร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้า อุปโภค บริโภค คณะท้างานองค์การป่ารักษ์
น้าแห่งประเทศไทย จึงขอรับการสนับสนุนจาก เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง และจะท้าพิธีมอบเงินโดย
ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย ๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ปูน ๒,๓๒๐ ถุงฝาย ๔๗๓
อ่างเก็บน้า ๑อ่าง ราคา ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท ) เพราะองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายรับ
เงินโดยตรง
เพื่อให้การท้างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญท่านผอ.ส้านักงาน
ชลประทานแม่แจ่ม เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแม่นาจร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๑/๒๕๕๘
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง

เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร”

เรียน

ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก)

สืบเนื่องจากราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ ฝายถาวร ๑๘๘ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๔๐ ถุง, บ้านห้วย
ผา ม.๘ ฝายถาวร ๓๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๙๐ ถุง อ่างเก็บน้าขนาด 20x20x20 ลบ.ม จ้านวน๑อ่าง เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐บาท,บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑,๐๒๐ ถุง,บ้านแม่หอย ม.๑๒
ฝายถาวร ๕๐ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๕๐ ถุง ซ่อมแซมฝาย ๑๐๕ ฝาย ปูนซีเมนต์ ๑๒๐ ถุง ราษฏรต้าบลแม่
นาจร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้า อุปโภค บริโภค คณะท้างานองค์การป่ารักษ์
น้าแห่งประเทศไทย จึงขอรับการสนับสนุนจาก เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง และจะท้าพิธีมอบเงินโดย
ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย ๓๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ปูน ๒,๓๒๐ ถุงฝาย ๔๗๓
อ่างเก็บน้า ๑อ่าง ราคา ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท ) เพราะองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายรับ
เงินโดยตรง
เพื่อให้การท้างานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญท่านผอ.หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก)เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้า “โครงการสร้างฝายถาวร” ณ.
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น
จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ที่ อท ๓๘/๒๕๕๙
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง
กราบเรียน

ประธานเปิดงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล)

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ก้าหนดการ
๒.รายละเอียดของโครงการ
สืบเนื่องด้วยองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดาริ (คพร.)
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุก
หมู่เหล่า “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราช
กุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ในการนี องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานเปิด
งาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา
หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.หรือ ทาง ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) จะ
เห็นสมควร
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย คณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดาริ (คพร.) วุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรียง(บูรณาการ
ร่วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภูสวัสดิ์
สุขเลียง
ประธานองค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๔๗/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอกล้าไผ่ปง จ้านวน ๑๕๐๐ต้น

เรียน

หัวหน้าศูนย์เพาะช้ากล้าไม้เชียงใหม่ (แม่ออน)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธรี าชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อ
น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิรยิ ะอุตสาหะปฏิบัติบา้ เพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์
สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งน้า การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทั่วประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐
โครงการ ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอกล้าไผ่ปง จ้านวน ๑๕๐๐ต้น(โดยจะมีเจ้าหน้าของอบต.แม่นาจรมารับ) เพื่อ
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๔๘/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเข้าร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศ
ไทย คณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่จดั โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ” ณ.
หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่
ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการ
พระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งน้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนา
ทีด่ ิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทั่วประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับ
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทยและคณะ ขอเข้าร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้างฝายถาวร
๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า
๓,๐๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติ” วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ห้องแถลงข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม
แถลงข่าว ๑.อาจารย์ภูสวัสดิ์ สุขเลียง ๒.อาจารย์ พัลลภ สุวรรณมาลิก ๓. หัวหน้าส่วนราชการอ้าเภอแม่แจ่ม
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๔๙/๒๕๕๙
เรื่อง
เรียน

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”
คุณปิยะ เชาวภานันท์ (corporate communications manager –PEPSICO)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญคุณปิยะ เชาวภานันท์ (corporate communications
manager –PEPSICO) ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความ
อนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๕๐/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์(นายอ้าเภอกัลยาณิวัฒนา)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญคุณปิยะ เชาวภานันท์ (corporate communications
manager –PEPSICO) ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความ
อนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภูสวัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๕๑/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ร่วมโครงการ “
สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล
และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือ
ส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๕๗/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

นายทศพล เผื่อนอุดม (นายอ้าเภอแม่แจ่ม)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน นายทศพล เผื่อนอุดม (นายอ้าเภอแม่แจ่ม)ร่วม
โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็น
พระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๕๕/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผอ. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านผอ. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความ
อนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๕๗/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน ผอ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก)ร่วม
โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็น
พระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา คณะครูนักเรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
56

องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๖๐/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
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เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจร

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะครูนักเรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๖๑/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่ละออ

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่ละออ คณะครูนักเรียนทุก
ท่าน ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง
ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่มุ

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่มุ คณะครูนกั เรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
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เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่วาก

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่วาก คณะครูนกั เรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
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ที่ อท ๖๔/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่หอย

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่หอย คณะครูนกั เรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
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เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะครูนักเรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะครูนักเรียนทุก
ท่าน ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง
ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๖๗/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสบแม่รวม

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านสบแม่รวม คณะครูนักเรียนทุก
ท่าน ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง
ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๖๘/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสบวาก

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านสบวาก คณะครูนักเรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๖๙/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ขอนมัสการเรียนเชิญผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา คณะครูนักเรียนทุกท่าน
ร่วมโครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวาย
เป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๗๐/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผอ.ส้านักงานชลประทานแม่แจ่ม

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านผอ.ส้านักงานชลประทานแม่แจ่มร่วมโครงการ
“ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราช
กุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความ
ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักนา้ แห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๗๑/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

คุณดิเรก เครือจินลิ (มูลนิธิรักษ์ไทย)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญคุณดิเรก เครือจินลิ และคณะมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วม
โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็น
พระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักนา้ แห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๗๒/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕ร่วม
โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็น
พระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักนา้ แห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๗๓/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญ ร่วมงาน โครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อ้านวยการส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อ้านวยการส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x
๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะ
ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๗๔/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญ ร่วมงาน โครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

นายกมลไชย คชชา ผู้อ้านวยการ ส้านักบริหารพืนทีอ่ นุรักษ์ที่ 16
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน กมลไชย คชชา ผู้อ้านวยการ ส้านักบริหารพืนที่
อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมงาน โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักน้าแห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
Tel / Fax: 0 – 53-963029
Mobile: 0 – 817842076
www.wilderness-thailand.com
ที่ อท ๗๕/๒๕๕๙

ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง

เชิญ ร่วมงาน โครงการ “สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”

เรียน

ผอ.คป.เชียงใหม่ (นายเจนศักดิ์ ลิมปิต)ิ

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จขึนครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี องค์การป่ารักษ์นา้ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ“สร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้าแม่แจ่ม
ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่ ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑กรกฏาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐น. โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขึนเพื่อน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทังสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทังในด้านการพัฒนาแหล่งนา้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่
ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน ผอ.คป.เชียงใหม่ (นายเจนศักดิ์ ลิมปิต)ิ ร่วมงาน
โครงการ “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็น
พระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
จึงกราบเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลียง)
ประธานองค์การป่ารักนา้ แห่งประเทศไทย
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน ๑
อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1. นายจรณชัย ศัลยพงษ์
2. นายดิเรก เครือจินลิ
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1
นายธานินทร์ โสมวรรณกุล
2
นายเสาร์คา ชวนชื่นอรุณแสง
3
นายพะซอยลา คุณกสินพงศ์
4
นายธงชัย สุนทรแดนไพร
5
นายเควา สุนทรแดนไพร
6
นายโยธิน สุนทรแดนไพร
7
นายมนตรี ปู่ลุง
8
นายซ่อบือ สัมพันธ์สินเกือ
้
9
นายพัทธ ชูกลิ่นนิรันดร
10 นายชัยวรรณ์ กระจ่างฉัตรวิไล
11 นายเกียรติภูมิ สัมพันธ์สินเกื้อ
12 นายดาวชัย พิพัฒน์ชูสกุล
13 นายบุญชู สุวรรณชลธี
14 นายชานาญชัย มานิตเรืองโรจน์
15 นายกมล สัมพันธ์สินเกือ้
16 นายพรชัย คามคีรีมีชานาญ
17 นายสุชน คามคีรีมีชานาญ

ชื่อหน่วยงาน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)
เทรดดิ้ง
397,000.00 บาท (มูลนิธิรักษ์ไทย)

บ้านเลขที่
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จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ
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องค์การป่ารักษ์น้าแห่งประเทศไทย
The Wilderness Society Organization of Thailand
ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายเหน่ตะเงย พนารัตนดอนชัย
นายสมพงษ์ ชุ่มอรัญสายวารี
นายเตอะเหลอะ พนารัตนดอนชัย
นายบุญสม เลิศรุ่งอมรวงศ์
นายแซวบี โมทนาเวโรจน์
นายแสงชัย ปลูกเงิน
นายศักดิ์สท
ิ ธ์ โสมวรรณกุล
นางเพชนา โสมวรรณกุล
นายประพันธ์ เมธาปราดเปรื่อง
นายวีรพันธ์ ชวนชื่นอรุณแสง
นายเอนก ปลูกเงิน
นายธนาวัฒน์ วราธนศิริกล
ุ
นายจะหมื่อหล่า ทีปกรชน
นายอภิชัย คามคีรีมีชานาญ
นายโชคชัย เลิศรุ่งอมรวงศ์
นายสมบูรณ์ สมบูรณ์โภคสิน
นายศรีวรรณ์ จตุทิพย์ถาวร
นายธงชัย จิตใฝ่ความเพียร
นายสุเทียน จิตใฝ่ความเพียร
นายไพรัตน์ คามคีรีมช
ี านาญ
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

นายสันติชัย กระจ่างงฉัตรวิไล
นายสมพร คู่สกุลวารี
นายสะริบูรณ์ มานิตเรืองโรจน์
นายพนา กระจ่างฉัตรวิไล
นายแบล่ทู กระจ่างฉัตรวิไล
นายธรรมา เนรมิตสิงขร
นายชัยณรงค์ ชวนชื่นอรุณแสง
นายวีระพล ชวนชื่นอรุณแสง
นายอภินันท์ ชนภารุ่งเรือง
นายรัฐพงษ์ รติธนสวร
นายเอบรี โสมวรรณกุล
นายมิตรภาพ ปลูกเงิน
น.ส.หน่อส่าเง ธีรพรกุล
นายสะริพอ คารมศิลปชาญชัย
นายพาลาเจ๊ะ สุทนทรแดนไพร
นายชะรอละ ชนภารุ่งเรือง
นายหม่อทูเอ ขวัญฟ้าหิรัญ
นายนิพนธ์ ชวนชื่นอรุณแสง
นายซอทูเหน่ สัตย์ซื่อ
นายบิเงย สุวรรณชลธี
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จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับ
ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย หมายเหตุ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายอารักษ์ ธีรพรกุล
นายริชาตร์ จตุพรเรืองรอง
นายเซเว อนุรักษ์ธานี
นายบุญชัย คารมศิลปชาญชับ
นายส่าโพ คารมศิลปชาญชัย
นายเจตพล กระจ่างฉัตรวิไล
นายไพโรจน์ เนรมิตสิงขร
นายซอ สิริวณิชอุดม
นายสิงคา ปลูกเงิน
นายจิตติ โชติอรุณบรรพต
นายธานี สุวรรชลธี
นายราวี จตุทิพย์ถาวร
นายชูชัย สุนทรแดนไพร
นายบรรพต สระอึ
นายจุมพล วันเพ็ญงานเลิศ
นายเลิศพงษ์ คารมศิลปชาญชัย
นายสาราญ คารมศิลปชาญชัย
นายจีรศักดิ์ สัมพันธ์สินเกือ
้
นายพะส่ากรู โชติอรุณบรรพต
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับ
ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย หมายเหตุ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายนิพัทธ สัมพันธ์สินเกื้อ
นายสมเพชร โชติอรุณบรรพต
นายประกายทอง สระอึ
นายสุพันธ์ สระอึ
นายวิทยา กิจวัฒนพร
นายคาพอเจ๊ะ ธารีชส
ู กุล
นายพนม พิพัฒน์ชูสกุล
นายประยุทธ คารมเลิศ
นายอาสา ปลูกเงิน
นายสมศักดิ์ สินรังสรรค์
นายดนัย จิตใฝ่ความเพียร
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายสว่าง จตุพรเรืองรอง
นายวิรัตน์ คามคีรีมีชานาญ
นายพงศ์เทพ ธัญกุลวงค์
นางศิริพร สุขทา
นายจุฬา สุนทรแดนไพร
นางสุริย์ ม่อนดอก
นายวีรชาติ สุวรรณชลธี
นายสุธา จตุรงค์นธกุล
นายดวงเนตร สุวรรชลธี
นายโซเหร่ ชวนชื่นอรุณแสง
นายวีระ กระจ่างฉัตรวิไล
นางจันทร์ทิพ เลิศดาเนิน
นางพิมพา ธารีชูสกุล
นายพิทักษ์ พนารัตนดอนชัย
นายปรีชา ปลูกเงิน
นายเสนห์ ปลูกเงิน
นายวีรศักดิ์ โมทนาเวโรจน์

78
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รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายชัยชนะ นฤมาน
นายอัครเดช สุวรรณชลธี
นายธงชัย คามคีรีมัชานาญ
นายสุรพล ภารดีสดใส
นายคติ ชวลิตพงษ์ไพร
นายสิทธิ สุขทา
นายอาทิตย์ สัตย์ซื่อ
นายตรียศ คุณกสินพงษ์
นายชัยฤทธิ์ สุขทา
นายสุนทร เอือ
้ บุญเขตขจร
นายไชยา สุวรรณชลธี
นายดิเจ๊ะแฮ สุวรรณชลธี
นายโฮรัตน์ สุวรรชลธี
นายสภาพร กาญจนมุกดา
นายสุพัฒน์ สุขทา
นายวุฒช
ิ ัย คารมศิลปชาญชัย
นางเจนจีรา มาหล้า
นายวิลาศ คุณกสินพงษ์
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รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ 2 ตาบล แม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลาดับที่
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายดิโพ สุขทา
นายดิเซโพ สุวรรณชลธี
สวนป่าสิริกิติแม่ซา
นายโส่ยวา โสมวรรณกุล
นายชัยพร ปิยชัยวัฒน์
นายปรีชา คามคีรีมีชานาญ
นายเกตพันธ์ ชวลิตพงไพร
นายกะเชอร์ สถิรกุลพงศ์
นายพรชัย เมธาปราดเปรื่อง
นายวิชต
ิ เมธาปราดเปรื่อง
นายธีรเดช เซ็งเข่อ
นายสมควร นนท์ประวิชสกุล
นายธีรศักดิ์ ทีปกรชน
นายสิทธิชัย รารมศิลปชาญชัย
นายทนงศักดิ์ ม่อนดอก
นายศุภกิจ อนุรักษ์ธานี
นายพะขุแฮ ศิรินาถถาวร
นางเพ็ญพร เกียรตินิยมไพศาล
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รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
จานวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ 2 ตาบล แม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลาดับที่
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายรุ่งโรจน์ งามคีรีไพร
น.ส.ไพรพร กระจ่างฉัตรวิไล
น.ส.วรรณิศา ชูกลิ่นนิรันดร
นายพะนุคือ กระจ่างฉัตรวิไล
นางวิยะดา ลาเนาไพร
นายจอเหล่อโย เรืองกิจชม
นางแพลเหล่ คามคีรีมีชานาญ
นางสุกญ
ั ญา โสมวรรณกุล
นายพิชต
ิ
รัตนดอนชัย
นายชาตรี คามคีรีมีชานาญ
นายพิเชษฐ์ กระจ่างฉัตรวิไล
นายพะยอบือ คามคีรีมีชานาญ
นายประเสริฐ นิพิฐธรรม
นายสนธยา พนารัตนดอนชัย
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
นายอุทัย พายัพธนกร
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จานวนฝาย

1
อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x
๒๐x๒๐ ลบ.ม.

5
1
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จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายไตรเพชร พายัพธนกร
นายกัมพล พายัพธนกร
นายตะแกน ก่อกุศลก้องภพ
นางสาวละมัย ธรรมเกิดทรัพย์
นายชัยวัฒน์ อนุรักษ์พนาวารี
นายไกรวิทย์ สรวิสราภา
นายบุญส่ง กล้าณรงค์เกื้อ
นายสุรชัย ไพรวัลย์คีรี
นายพะกุ้ย พนาชวารี
นายจิรยศ กล้าณรงค์เกื้อ
นายวีระพล กล้าณรงค์เกือ
้
นายพนม สุขสมประเสริฐ
นายสะทะ ก่อกุศลก้องภพ
นายเกรียงไกร ก่อกุศลก้องภพ
นายหม่อคาเชอ อุดมขวัญจิต
นายทองคา อนุรักษ์พนาวารี
นายมานพ ธิดาวารีอรัญ
นายซอลิทู ตระกูลพัฒนากุล
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ที่อยู่ 236/2 หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ.
ตำบลยำงเนิ้ง อำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140

รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายสุทา ดรุณรักษ์ชลธี
นายดาริ ตระกูลพัฒนากุล
นายพรศักดิ์ มาลีการุณกิจ
นางมอแฮ กล้าณรงค์เกือ
้
นายสุรเชษฐ์ กล้าณรงค์เกือ
้
นายหม่อจีดา ชัยวิเศษกุล
นางสาวชลดา ชัยวิเศษกุล
นางจันทร์บุญ ธรรมเกิดทรัพย์
นายอภิสท
ิ ธิ์ ขวัญจิตปฐมกุล
นายสะแหล่พอ ธรรมเกิดทรัพย์
นางโสภี ตระกูลพัฒนากุล
นายหม่อทูเช จตุรพรถาวรกุล
นายขจรศักดิ์ มาลีการุณกิจ
นายเอกรัฒน์ มาลีการุณกิจ
นางแซวทู ธรรมเกิดทรัพย์
นายแอเจ ศิริรัตนา
นายพะเหน่ทู กล้าณรงค์เกือ
้
นายจอมดี กฤติกายิ่งสกุล
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รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เด็กชายสมศักดิ์ กฤติกายิ่งสกุล
นางสะมอยพอ กฤติกายิ่งสกุล
นายจ่าดา ชัยวิเศษกุล
นายพรศักดิ์ ลักษณลาภ
นายสมศักดิ์ ธรรมชาติทรัพย์
นายทองหยด วิเศษอาภา
นายพะแจะยอ วิเศษอาภา
นางอี่บช
ู ี วิเศษอาภา
นางมูทู ทวีสกุลรักพงษ์
นายพิทักษ์ ตินุ
นายหม่อเดเจะ สุนทรแดนไพร
นางอาพา ชัยวิเศษกุล
นายสมพงษ์ กุลจิรามั่นคง
นายสาเกอปอชี วิเศษอาภา
นายจอเมียทู สรัสรังสีกุล
นายจาดี ปรีชาพนาไพร
นายสมเกียรติ รักษ์วนาสวรรค์
นางสะกีลา มาลีการุณกิจ
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รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

จานวนฝาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

นายตะคาเดะ กล้าณรงค์เกือ
้
นายโจ๊ะโพแฮ รักษ์วนาสวรร
นางอิจะกา วิรัชอรัญพงษ์
นายแปลพอ ธรรมเกิดทรัพย์
นายบ่านาบ่า สิทธิมช
ี านาญ
นายสุคา ปรีชาพนาไพร
นายโกะโพลา ชื่นสุขพากเพียร
นายสุวท
ิ ย์ ชื่นสุขพากเพียร
นายพะบูดี สมรโสภิตวงค์
นายเจะ วิรัชอรัญพงษ์
นายหม่อจุดา สันติสันทรารักษ์
นายเพราะทู มาลิการุณกิจ
นายดิเรก พนาชูวารี
นายหม่อทูพอ ว่องอนันต์
นายชอด๊ะใช อัตตะไพบูลย์
นายทีเชอร์ ธาราครวญ
นายสมศรี กล้าณรงค์เกือ
้
นายซอฮอเหน่ทู มิตรักสกุล
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รายชื่อผู้ร่วมทาฝายชะลอนาถาวร๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จานวน
๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
บ้าน แม่ซา หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ลาดับที่
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

ชื่อ - นามสกุล

บ้านเลขที่

นายคูโส ปรีชาพนาไพร
นางสาวธารีนี มาลีการุณกิจ
นายจักรวาล รักษ์วนาสวรรค์
นายรักพงษ์ สุวรรณชลี
นายหมอเงย พัฒนาพงษ์อรัญ
นายส่วยลา มนสิการพร
นายพาลาแอะ พรมห์บรรพต
นายชิคา แสงสีวรีไพร
นายหม่อดิลา ยิ่งมั่น
นายซ่วยบือ วิเศษอาภา
นางลาชู วะราห์
นายมีชัย สันติชัยชาญ
นายสันติภาพ ชานิสารพันการ
นายกมล วิเศษชุมชน
จำนวนทั้งหมด 246 คน

อ่างเก็บนาขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม.
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จานวนฝาย หมายเหตุ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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