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ที ่อท ๓๘/๒๕๕๙ 
        ๑ มิถนุายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง               ประธานเปิดงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

กราบเรียน             แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักด์ิ  นิลบรรเจิดกุล)  
 

สิ่งที่แนบมาด้วย     ๑. ก้าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 
              สืบเนื่องด้วยองค์การป่ารักน ้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนอง
แนวพระราชดาริ(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่
นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บ
น ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ในวโรกาส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ น
ครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
             ในการนี   องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักด์ิ  นิล
บรรเจิดกุล) ประธานเปิดงาน “โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล”ณ.หมูบ่้านแม่

ซา  หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น.หรือ 
ทาง ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล) จะเห็นสมควร 
       องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย คณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราช
ดาร ิ (คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร 
ข้าราชการ และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรียง(บูรณาการร่วมกันภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ด้วย 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                            
นายภูสวัสดิ์          สุขเลี ยง 

ประธานองค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 
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ก้าหนดการ แม่ทัพภาคท่ี 3 (พลโท สมศักด์ิ  นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 
*********************************** 

วันศุกร์ท่ี ๑ กรกฏาคม  ๒๕๕๙   
เวลา     ๐๙.๐๐ น.      องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนอง             
                                  แนวพระราชดาริ(คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายก  
                                  องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร  และพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  
เวลา    ๐๙.๓๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.บ้านแมซ่า  หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ข้าราชการ ไดร้วบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า   
                                  และ พีน่้องชนเผ่ากะเหรียงองค์การปา่รักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 
                                 นายอ้าเภอแม่แจ่ม (นายทศพล เผื่อนอุดม) กล่าวต้อนรับ  
                                  และ ถวายราชสดุดี 
เวลา   ๐๙.๕๙ น.       ประธานพิธีฯ ขึ นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
                                 เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่มสักการะ 
         อ่านประกาศราชสุดี 
                                 เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุีมหาราชา 

เวลา   ๑๐ ๑๐ น.       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์)กล่าวรายงาน   
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.       ประธานองค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย (นายภูสวัสดิ์  สุขเลี ยง) กล่าวรายงาน 
                           เบิกคณะบุคคล เพื่อเข้ารับ “ ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ” 
                                 ประธานพิธีฯ  พูดทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.       เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนต้าบลแมน่าจร ฯ 
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.      ประธานพิธีฯ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ & เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย 

          “ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐  ลบ.ม.  
                                 จ้านวน ๑ อ่าง สร้างโดยชาว บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยผาหมู่ที่ ๘ บ้านแม่ขอหมู่ที่ ๑๑ 
                                 บ้านแมห่อย หมู่ที่ ๑๒ ครอบ สร้างฝายครัวละ ๑- ๒ ฝาย 
เวลา   ๑๑ .๓๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกับหัวหน้าส่วนราชการ 
เวลา   ๑๒.น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลับ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตา้บลแม่นาจร    
                                 องค์การป่ารักน ้าแห่งประเทศไทย คณะท้างานร่วมการ ปฏิบัติงาน พฒันาหมู่บ้านชนบท สนอง  
                                 แนวพระราชดาริ   (คพร.) ข้าราชการและประชาชนส่งประธานพิธ ี
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ค้ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวน้าถวายพระพรชัยมงคล 
ของ 

แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล) ในพิธี 
เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญ
พระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
 
                 เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x
๒๐ลบ.ม. จ้านวน๑ อ่าง  และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศล 
 

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า       ปกกระหม่อม 
                  ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ พรอ้มด้วยปวงพสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าท้ังท่ีได้มาพร้อมกันอยู่ ณ ท่ีนี้ และท่ีอยู่ในท่ีต่างๆ ล้วนมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง   ท่ีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จะได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง และในโอกาสมหามงคล
ท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ปวงข้า พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ต่างชืน่ชมในพระบุญญาบารมแีละส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปก
กระหม่อมหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนาท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปกครองพระราชอาณาจักร
รัฐสีมาดว้ยทศพิธราชธรรมน าความรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่มวลพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงน าหลักธรรมทาง
ศาสนา ทางการปกครอง และหลักธรรมชาติ มาประพฤติปฏิบัติพระองค์ ให้เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรและ 
ทรงส่งเสริมพสกนิกร ได้น าหลักธรรมต่างๆ ไปใช้ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติพสกนิกรชาวไทยต่างปลาบปลื้ม และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ท่ีทรงเป็นนักคิดและ 
นักปฏิบัติ ทรงเป็นท้ังแรงบันดาลใจ และความหวังของคนไทย ท้ังในยามปกติ ในยามปิติยินดี และ 
ในยามประสบทุกข์ พระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ท้ังด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  
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        วิทยาศาสตร์ ด้านดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วย
ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อน และน าประโยชน์สุขอันย่ังยืน มาสู่พสกนิกร และประเทศ ชาติ
สังคมไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ท่ีรุนแรงหลายครั้งหลายหน ด้วยพระบุญญาบารมี จนเป็นท่ีประจักษ์
แจ้งแก่ปวงชนชาวไทย ไปจนถึงนานาประเทศท่ัวโลก นับเป็นบุญของคนไทย ท่ีได้เกิดมาภายใต้ร่มพระ
บารมี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา        ท่ีเป่ียมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพ 
พระปรีชาชาญ พระเมตตากรุณา และพระวิริยภาพท่ีงดงามสมบูรณ์ ในทุกๆ ด้าน 
       
        ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล เฉลิมพระชนม- พรรษา แห่งใต้ฝา่ละอองธุลีพระบาท ข้าพระพทุธเจ้า 
ขอพระราชทานพระบรมราชา-นุญาต น าพสกนิกรท้ังหลาย ท้ังท่ีรวมกันอยู่ ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ และท่ีอยู่
ในที่ต่างๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย อีกท้ัง พระเดชานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช  
พระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า        ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท พร้อมท้ัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์     ทุกพระองค์ ทรง
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรง  พระเกษมส าราญ ปราศจากโรคาภยันตรายท้ังปวง พระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน 
เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 
                                                                                                             ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
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ค้ากล่าวรายงานของนายอ้าเภอแม่แจ่ม (นายทศพล เผื่อนอุดม)  กลา่วรายงานต่อ                         
แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)  ประธานในพิธีราชสดุด ี
พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุลประธานในพิธ ี
                  ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
 

      เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐
ลบ.ม.จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศล 
 
 

 

              กล่าวรายงานต่อ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)  ประธานในพิธีราชสดุดี เน่ือง
ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙  พรรษาวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
             เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐
x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราช
กุศล 
 
  
           กระผม/ นายอ้าเภอแม่แจ่ม (นายทศพล เผือ่นอุดม)  /  มคีวามยินดีและเป็นเกียรติอย่าง
ย่ิง/ ทีท่่านแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)  ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /  เน่ือง   
ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา 
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และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  /เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝาย
ถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ” และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศล 
 

       อ้าเภอแม่แจ่ม / ประกอบด้วยต้าบลจ้านวน  ๗ แห่ง ๑๐๔ หมู่บ้าน / มีประชากรประมาณ  
๕๖,๗๒๓    คน / ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท้านา / ปลูกข้าว / เป็นอาชีพหลัก / ในการนี น ้า
จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ที่จ้าเป็นส้าหรับการประกอบอาชีพและด้ารงชีพ /                                  
                
               บัดนี  / ได้เวลาอันสมควรแล้ว / กระผม / ขอเรียนเชิญ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิล
บรรเจิดกุล)   /  ประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เน่ือง  ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่าง
เก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน๑ อ่าง และ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศล 

ตามล้าดับต่อไปครับ 
         

                                    นายทศพล เผื่อนอุดม 
                                        (นายอ้าเภอแมแ่จ่ม)   
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ค้ากล่าวรายงานของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร(นายบวร สุริยะชัยพันธ์) 
กล่าวรายงานต่อ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)  ประธานในพิธีราชสดุด ี

พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุลประธานในพิธ ี
            เน่ือง           ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา 
            เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐
x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศล 

 
 

 
            เรียน แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ ์ นิลบรรเจิดกุล)  ประธานในพิธีราชสดุดี /เน่ือง ใน
โอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้าง
ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูก

ป่า เฉลิมพระเกียรติ” และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  / ถวายเป็นพระราชกุศล กระผม/ นายบวร สุริยะชัย

พันธ์ /นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร/ในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนชาวต้าบลแม่นาจร/  
มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง/ ทีท่่าน แม่ทัพภาคที่ 3 พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล/ ได้
กรุณามาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๘๙  พรรษา/วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔  พรรษา/วันที ่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ / 
 

 
 
 
 
 
 

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


 
องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                             จังหวัดเชียงใหม่  50140    

 
              เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x
๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” / ถวายเป็นพระราชกุศลในครั งนี / 
              และเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / โดยเวียน
มาบรรจบครบรอบ อีกวาระหนึ่ง / เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระ
เจ้าอยู่หัว /ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙  พรรษา/วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ/ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา /วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  /      
              เพ่ือแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย / ที่มีต่อพระองค์ท่าน / จึงได้ร่วมกิจกรรมในการ
ท้าความดี / เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน / โดยราษฏรบ้านแม่ซา ม.๒ สร้าง ๑๓๖ ฝาย /
บ้านห้วยผา ม.๘ สร้าง ๒๖ ฝาย /บ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ สร้าง ๘๗ ฝาย  /บ้านแม่น ้าเขียวหมู่ที ่ม.๘  ขุดบ่อ
ขนาด ๑๕x๒๐ ลึก ๒ เมตร  /รับผิดชอบสร้างฝาย ครัวละ ๑- ๒ ฝาย รวมฝายทั งหมด ๒๔๙ ฝายครับ 

    

          นายบวร สุริยะชัยพันธ์ 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร) 
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ค้ากล่าวรายงานของ นายภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง  ประธานโครงการฯ 
กล่าวรายงานต่อ แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)  ประธานในพิธีราชสดุดี 

 
              เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗  
รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ 
พรรษา  เปิดโครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. 
จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   ถวายเป็นพระราชกุศล  
    เรียน  แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)  ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในโอกาส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  

 
           กระผม  นายภูสวัสด์ิ  สุขเลี ยง  ประธานโครงการฯ  ด้วยส้านึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพร 
ชนมพรรษา ๘๙  พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ 
ชนพรรษา ๘๙ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้ 
สมพระเกียรติ การนี  องค์การป่ารักน ้าแห่งประเทศไทยคณะท้างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนอง 
แนวพระราชดาริ(คพร.)วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ้าเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
แม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  จัด “โครงการปฐมฤกษ์ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย  
ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ลบ.ม. จ้านวน ๑ อ่าง และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ถวาย 
เป็นพระราชกุศล ” 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
          พระบรมราชินีนาถ  ที่ทั งสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี 
๓. เพ่ือฟ้ืนฟูพื นท่ีป่า เป็นแหล่งส้าคัญในการดูดซับน ้าและชะลอการไหลของน ้า  
๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนทั งภาครัฐ-ประชาชน 
๕. เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าล้าธารสร้างความชุ่มชื นครอบคลุมพื นที่เป้าหมาย 

 
           ในโอกาสนี  กระผม ขอเรียนเชิญ ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณา มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ/ 
คณะบุคคลที่ให้การสนับสนุนโครงการ / และราษฏรที่สร้างฝายทั งสี่หมู่บ้าน เพ่ือเป็นก้าลังใจในการ
เสียสละ จิตรสาธารณะ/ สืบไป / ตามล้าดับดังนี  
๑. นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อ้านวยการฝ่าย บรรษัทสัมพันธ์  บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ง   
        จา้กัด(บริจาค 397,760.00 บาท) 
๒. มูลนิธิรักษ์ไทย 
๓. ราษฏรบ้านแม่ซา/ราษฏรบ้านแม่เอาะหมู่ที่ ๒  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม  จ้านวน ๑๓๖ ฝาย 
๔. ราษฏรบ้านห้วยผาหมู่ที่ ๘ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  จ้านวน ๒๖ ฝาย อ่างเก็บน ้า ๑ อ่าง 
๕. ราษฏรบ้านแม่ขอ หมู่ท่ี ๑๑ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน ๘๗ ฝาย 

 
 

นายภูสวัสดิ์  สุขเลี ยง 
ประธานองค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 
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โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและปลูกป่าในพื้นท่ีป่าต้นน้ าแม่แจ่ม 
 
1.หลักการและเหตุผล 

พื นที่ลุ่มน ้าแม่แจ่มมีทั งหมด 1,705,003 ไร่ เป็นพื นที่ป่า 1,401,556.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.08 แบ่งออกเป็น
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 829,800 ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 536,168.75 ไร่ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 20,106.25 ไร่ ที่เหลือเป็นป่า
สมบูรณ์ 11,918.75 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์รอการฟื้นฟู 3,556.25 ไร่ 

ผืนป่าร้อยละ 82.08 ของพื นที่ลุ่มน ้าปิงส่วนที่ 3 ให้น ้าไปหล่อเลี ยงผู้คนตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้ามาก
ถึงร้อยละ 40 ของแม่น ้าปิงและร้อยละ 16 ของแม่น ้าเจ้าพระยา ถูกคุกคามจากการท้าเกษตรเชิงเด่ียว และการลักลอบ
ตัดไม้ ในแต่ละปีท้าให้ผืนป่าต้นน ้าแห่งนี ลดลงไปหลายหมื่นไร่ 

จากข้อมูลส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่า 3 ปีที่ผ่านมา ผืนป่าต้นน ้าถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพด 
86,304 ไร่ในปีพ.ศ.2552 เป็น 105,465 ไร่ในปีพ.ศ.2554 ขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื นที่ป่าต้นน ้า ถูกโค่นขายให้กับ
นายทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน ้า ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิงสาราสัตว์และพืช
นานาพันธุ์ เหลือเพียงผืนดินโล่งเตียนและแห้งแล้ง 

พอฤดูฝนก็ประสบปัญหาน ้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม พัดเอาหน้าดินและโคลนลงสู่ที่ราบลุ่มน ้าอย่างรวดเร็ว ท้า
ให้แม่น ้าล้าห้วยตื นเขินในช่วงสั นๆ ท้าให้ระบบชลประทานเสียหายจนใช้การไม่ได้ พอฤดูแล้งปริมาณน ้าตามล้าห้วย
สาขาลดลงไป หลายสาขาแห้งขอด ระบบชลประทานที่ก่อสร้างโดยไม่ค้านึงถึงสัมพันธภาพดินน ้าป่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
ที่ซ ้าร้ายกว่านั นก็คือปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ นทุกๆ ปีจากการเผาไร่และเผาป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน
มากมายจนยากจะแก้ไขได้ 

สภาพปัญหาดังกล่าวมานี  จึงมีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพื นที่สีเขียวให้ป่าต้นน ้าแม่แจ่มที่ถูกท้าลายลง
ไปเรื่อยๆ โดยการสร้างฝายชะลอน ้า ปลูกป่าถาวรและให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการด้าเนินโครงการดังนี  
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2.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
          พระบรมราชินีนาถ  ที่ทั งสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
๒.๒ เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี 
๒.๓ เพ่ือฟ้ืนฟูพื นท่ีป่า เป็นแหล่งส้าคัญในการดูดซับน ้า ชะลอน ้าการไหลของน ้า  
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนทั งภาครัฐ 
๒.๕ เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าล้าธารสร้างความชุ่มชื นครอบคลุมพื นที่เป้าหมาย 
 

3.พื นท่ีเป้าหมาย 
 ด้าเนินการสร้างฝายชะลอน ้า (ฝายกึ่งถาวร-ถาวร) และปลูกป่า ในพื นที่  
บ้านแม่ซา  หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 188 ฝาย 
บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  จ้านวน 30 ฝาย อ่างเก็บน ้า 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 
 
4.ฝ่ายการรักษาพยาบาล 
           4.1 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอ้าเภอแม่แจ่ม 
 
5.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง 
           5.1 ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรแม่แจ่ม 
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6.หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายร่วมด้าเนินโครงการ 
 1.อ้าเภอแม่แจ่ม 
 2.สภอ.แม่แจ่ม (ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรแม่แจ่ม) 
            3.ผอ.ส้านักงานชลประทานแม่แจ่ม 
            4.องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร 
 5.หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สวนป่าสิริกิต์ิ ท่ี 6 (แม่ซา) 

6.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก) 
7.เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่า 

 8.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) 
 9.มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 
 10. สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต 
 11. มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนา 
 
7.ผู้สนับสนุนด้านการเงินโครงการ 
 5.1 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ง จ้ากัด (บริจาค 397,760.00 บาท) 
 

8.กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน 
 8.1  จัดเตรียมพื นที่สร้างฝายชะลอน ้า และพื นที่ปลูกป่า   
 8.2  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ต้นไม้ 
 4.3  ประชาสัมพันธ์โครงการและขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สร้างฝายชะลอน ้าจากหน่วยงานต่างๆ  
                    และองค์กรเอกชน 
 4.4  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้น้าชุมชน และราษฎรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ 
                    สร้างฝายชะลอน ้า และปลูกป่าในพื นที่ป่าต้นน ้าแม่แจ่ม 
             4.5 ราษฏรบ้านแม่ซา ม.2 ,บ้านห้วยผา ม.8,บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11,บ้านแม่หอย หมู่ที่12, รับผิดชอบสร้างฝาย  
                   ครัวละ ๑- ๒ ฝาย 
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9. ผู้ประสานโครงการ    
         1) นายสมยศ   มนตรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทย 
        2) นายดิเรก   เครือจินลิ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย 
 
 

10.งบประมาณ 
รายการ ปริมาณ งบประมาณ 

1.หมวดกิจกรรมโครงการ   
          1) สร้างฝายชะลอน ้าบ้านแม่ซา ม.2                      
                อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

สร้างฝาย188 ฝายใช้ปูน 940 ถุง 122,200.- 

         2) สร้างฝายชะลอน ้า บ้านห้วยผา ม.8 ต.แม่นาจร             
                อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

สร้างฝาย 30 ฝาย ใช้ปูน 90 ถุง  11,700.- 

         3)สร้างฝายชะลอน ้า บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน  

สร้างฝาย 100 ฝาย ใช้ปูนซ ี1,020ถุง  132,600.- 

        4) สร้างฝายชะลอน ้าบ้านแม่หอย หมู่ที่12 ต.แม่นาจร  
            อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

สร้างฝาย 50 ฝาย ใช้ปูน150 ถุง 
ซ่อมแซมฝาย105 ฝาย ใช้ปูน120 ถุง  

35,100.- 

        5) จ้างเหมาเครื่องจักรขุดอ่างเก็บน ้าขนาด  
            กว้าง20เมตร xยาว20เมตร x ลึก 2 เมตร  

1 อ่างเก็บน ้า 40,000.- 

        6)ประชุม/อบรมเสริมทักษะแกนน้าชุมชน  4,000.- 
        7)จัดท้าวีดีทัศน์น้าเสนอผลงานโครงการ 1 เรื่องความยาว 3 นาที 6,000.- 
        8)ติดตามงานพี่เบี ยเลี ยง (น ้ามันรถยนต์)  10,000.- 

รวมงบประมาณหมวดกิจกรรมโครงการ  361,600.- 
2.ค่าบริหารการจัดการโครงการ(10%)  36,160.- 

รวม  397,760.- 
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนภูมิใจ รู้สึกเป็นเจ้าของที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมคืนผืนป่าต้นน ้าและร่วมกันดูแลรักษา 
 2. ปลูกฝังจิตส้านึกราษฎรในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม                   
 3. ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพ 
                 สิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ น 
 4. ชะลอการไหลของน ้า ลดการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บตะกอนดิน  เพิ่มความชุ่มชื นให้ผืนป่า ระบบ 
                นิเวศดีขึ น ลดปัญหาน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วม และแก้ปัญหาน ้าแล้ง 
            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 อ่างเก็บน ้า 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   สุขเลี ยง   องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย                                            
            10.6 อ.พัลลภ สุวรรณมาลิก. ประธานคณะท้างานร่วมการ ปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราช 
                    ดาริ   (คพร.)                                       
            10.7 นายอ้าเภอแม่แจ่ม  อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่. 
            10.8 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่. 
            10.9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2,8,11,12 ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
13.ฝ่ายรับผิดชอบการเงิน  
            11.1 มูลนิธิรักษ์ไทย 
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14.ฝ่ายสนับสนุนการขนส่งปูนซีเมนต์ 
           12.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่. 

แผนปฏิบัติงานโครงการ 

  

ล้าดับ 

                        ระยะเวลา           

  

    

กิจกรรรม 

    

เป้าหมาย 

    2015         2016         

  

ที ่
                                        

  

                  
Dec 

    
Jan 

    
Feb 

    
Mar 

    
Apr 

  

  

                                      

  

                                              
1   ประชุมหมู่บา้นเป้าหมายเตรยีมความพร้อม 4 ชุมชน x x                   
2   ส้ารวจพื นที่สร้างฝายและท้าแผนที่ประกอบ 4 ชุมชน       x                   
3   ประชุมร่วม4 บ้านทบทวนวิธีการสร้างฝาย และเขียน 4 ชุมชน       x                   

  

    โครงย่อยขอรับทุนจากโครงการ                                       

4   
ก่อสร้างฝายและสระกัก
เก็บน ้า 

 
4 ชุมชน                               

  

    บ้านแม่ซา                   x x   x       

  

    บ้านแม่ขอ                   x x   x       

  

    บ้านห้วยผา                   x x             

  

    บ้านแม่หอย                   x x   x       

  

    ขุดสระกักเก็บน ้า                     x             
5   จัดท้าวีดีทัศน์นา้เสนอผลงานความยาว 3 นาท ี 1 เรื่อง x x x   x x 
6   จัดท้ารายงานสรุปผลการดา้เนินงานโครงการ                                 x 
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