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ท่ี อท ๓๖/๒๕๖๔ 
        ๕ ธนัวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง                  ถวายรายงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 

กราบบงัคมทูล    สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
 

                              ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกลา้ปกกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้นาย ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายรายงานกิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล  เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.
๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ 
พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการสร้างฝายชะน ้าก่ึงถาวร ณ อ าเภอ
กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ (เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”มีราษฎรอ าเภอกลัป์ยาณิวฒันาเขา้ร่วมโครงการทั้ง ๓ ต าบล ๑๕  หมู่บา้น 
จ านวน ๓๑๒ ฝาย 
                   ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสรุปรายงานการสร้างฝายชะน ้า ถวายเป็นพระราช 
กุศล พ.ศ.๒๕๕๗ -พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑.วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐น. “สร้างฝายถาวร ๑๒๐  ฝาย-ปลูกป่า ๑,๐๐๐ ตน้ ถวายเป็นพระ
ราชกุศล”ณ.หมู่บา้นแม่หอย  หมู่ท่ี ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
       ๑.๑ ราษฎร๔๐ ราย ถวายท่ีดิน บา้นแม่หอย หมู่ท่ี 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมท่ีดิน  
               ๘๖ ไร่ ๓ งาน  โครงการขยายผลเพื่อใชโ้ครงการหลวง 
      ๑.๒ วนัท่ี ๙ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗  ราษฎรจ านวน ๙ ราย ถวายท่ีดิน จ านวน ๕๒ไร่ (บา้นแม่ซา   
               หมู่ท่ี 2  ต าบล แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่)  
      ๑.๓  วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ราษฎรจ านวน  ๔๐ ราย ถวายท่ีดิน จ านวน ๘๖ไร่ ๓ งาน บา้น 
                แม่หอย หมู่ท่ี ๑๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
      ๑.๔ วนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ราษฎรบา้นหว้ยผา หมู่ ๘  ต.แม่นาจร จ านวน ๕๒๐ คน ๙๖ ครัวเรือน   
               ถวายท่ีดิน ๑,๕๐๐ ไร่ “เพือ่สร้างพระต าหนกัทรงงาน ดอยตุง ๒ หรือ โครงการส่วนพระองค์”    
      ๑.๕ วนัท่ี ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   ราษฎรบา้นแม่ขอหมู่ ๑๑  ต.แม่นาจร จ านวน ๒๔ คน ราษฎรบา้นสบ 
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               ขอ หมู่ ๑๑  ต.แม่นาจร จ านวน ๖ คน ถวายท่ีดิน ๑๖๒ ไร่  ถวายท่ีดิน “โครงการขยายผลเพื่อใช ้
               โครงการหลวง” 
      ๑.๖  วนัท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙   ราษฎรบา้นแม่ขอหมู่ ๑๑  ต.แม่นาจร จ านวน ๓๔ คน ถวายท่ีดิน   
                 ๑๘๒ ไร่  ถวายท่ีดิน “โครงการขยายผลเพื่อใชโ้ครงการหลวง”           
๒.วนัศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น. “สร้างฝาย – ปลูกป่า ต้นน า้แม่แจ่ม ถวายเป็นพระราช 
      กุศล”ฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ  านวน ๑ อ่าง และ  
      ปลูกป่า ๒,๙๐๐ ตน้ ณ.บา้นแม่ซา หมู่ท่ี ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
๓. วนัศุกรท่ี ๒๓ กุมภาพนธั พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น“สานต่อพระราชปณธิาน สร้างฝายชะลอน ้าสู่ความ 
      ย ั้งยนื ถวายเป็น พระราชกุศ ล” ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๔ ต าบล    ๒๘ หมู่    
      บา้น และ ๑ สภอ.แม่แจ่ม  ฝายชะลอน า้ ๓๑๖ ฝาย อ่างพกัน า้ ๖x๖ จ านวน ๑ อ่าง ณ.หมู่บา้นแม่สะตอ๊บ หมู่ 
      ท่ี ๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
๔.  โครงการ “ สร้างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ”   ณ.บา้นแม่เอาะ ต.แม่นา  
      จร  อ.แม่แจ่ม จ านวน๑๑๐ ฝาย ( ปูน ๓,๒๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๒๐มว้น ขนาด ๘๒x๔๕ CM)    
๕. โครงการ“สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓   
      ต าบล ๑๐ หมู่บา้น ฝายชะลอน ้า ๒๘๑ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย  อ่างพกัน ้า จ  านวน ๒ อ่าง ณ.หมู่บา้นใหม่ 
     พฒันาสันติ หมู่ท่ี  ๑๔  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
๖. โครงการ“สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓   
      ต าบล ๑๕ หมู่บ้าน ฝายชะลอน า้ ๓๑๒ ฝาย วันอาทติย์ท ี๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ.อ าเภอกลัป์ยาณวิฒันา จังหวดั 
เชียงใหม่ 
            รวมทั้งหมด ทูลถวายท่ีดิน ๑,๙๐๗ ไร่ ๒ งาน    สร้างฝายถาวร ๑,๘๐๗ ฝาย ซ่อมฝาย ๒๐๐ ฝาย  อ่างเก็บน ้า
ขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จ  านวน ๑ อ่าง  อ่างพกัน ้า ๖x๖ จ านวน ๔ อ่าง และปลูกป่า ๓,๙๐๐ ตน้ 
 

ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
     ขา้พระพุทธเจา้  นาย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

                                                           ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
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ค าน า 
        "สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลท่ี ๙ " ทรงตรัส เป็นห่วงป่าถูกท าลายเป็น

สาเหตุใหน้ ้าท่วม (พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ณ ศาลาดุสิดาลยั พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวงัดุสิต ในเวลา ๑๗.00 น. วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

        บางพื้นท่ีจดัท าเป็นโครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ เพื่อช่วยอนุรักษป่์าไม ้ มีหลายพื้นท่ีท่ี
ราษฎรไดต้ระหนกัถึงภยัธรรมชาติ ท่ีเคยเกิดข้ึนจากการท่ีป่าส่วนมากถูกท าลาย จนเป็นสาเหตุใหเ้กิด
น ้าป่าไหลหลาก และ แผน่ดินถล่มลงมาทบัถมบา้นเรือน ในยามท่ีเกิดพายแุละฝนตกหนกั ราษฎรจึงได้
ช่วยกนัปลูกป่า และคืนผนืป่าใหแ้ก่ทางราชการ ดงัตวัอยา่งเช่นท่ีดอยอมพาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ
ท่ีบา้นกอก-บา้นจูน อ.ปัว จ.น่าน ราษฎรไดคื้นผนืป่าใหท้างราชการเป็นจ านวนหลายพนัไร่ โครงการ
บา้นเลก็ในป่าใหญ่ บา้นหว้ยหญา้ไทร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กส็ามารถช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าไดน้บัหม่ืนไร่
เช่นเดียวกนั 
                        “…พระเจา้อยูห่วัเป็นน ้า ฉนัจะเป็นป่า…” ในขณะท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
พระราชทานพระราชด าริในการพฒันาแหล่งน ้า สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้
พระราชทานพระราชด าริในการอนุรักษป่์าไมต้น้น ้าล  าธารใหค้งอยูคู่่แผน่ดินไทย ดงักระแสพระราช
ด ารัสเม่ือวนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๒๕ ความตอนหน่ึงวา่ “…พระเจา้อยูห่วัเป็นน ้า ฉนัจะเป็นป่า ป่าท่ี
ถวายความจงรักภกัดีต่อน ้ า…” 

สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ ร.๙ ไดพ้ระราชทานพระราชด าริในเร่ืองของ 
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพป่าข้ึน โดยใหมี้การฟ้ืนฟูทรัพยากรในพื้นท่ีบริเวณตน้น ้าล  าธารท่ีถูกท าลาย
ใหฟ้ื้นคืนสภาพดงัเดิม พร้อมกบัพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องราษฎรในพื้นท่ีโครงการใหมี้คุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึน ลดปัญหาความยากจนของราษฎร รวมทั้งใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง และสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ราษฎรใน
เร่ืองของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีส่วนร่วมกบัทางราชการในการดูแลปกปัก
ทรัพยากรธรรมชาติอนัมีค่าของชาติสืบไปพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
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ค ากล่าวถวายราชสดุดี 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั  เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดย พลตรี วรีวฒัน ์ ววิฒันว์านิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ผูแ้ทน
บญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

วนัอาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
ณ.อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ 

*********************** 
ขอพระราชทานกราบบงัคมทูล พระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีบาท 
 ขา้พระพุทธเจา้ พลตรี วรีวฒัน ์ ววิฒันว์านิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ภาค 3  ผูแ้ทนบญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติพร้อมดว้ยขา้ราชการและพสกนิกร ชาวอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ / ท่ีไดม้าชุมนุม
พร้อมกนั ณ มณฑลพิธีแห่งน้ี/เพื่อถวายราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ / เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท / อนัเป็นวาระส าคญัยิง่ของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในวนัน้ี 
             วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของทุกปี/เป็นวนัส าคญัยิง่ของปวงขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย / ท่ีจกั
ไดแ้สดงความจงรักภกัดี / และเทิดพระเกียรติคุณใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท / ซ่ึงเป็นม่ิงขวญัของปวงชน
ชาวไทย / พระราชกรณีกิจนานปัการ / ท่ีทรงพระราชวริิยะ อุตสาหบ าเพญ็ / อยา่งไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหน่ือยลา้  / เป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข ์  / และพระราชทานความร่มเยน็เป็นสุข / แก่อาณาประชาราษฎร์
และบา้นเมืองเสมอมา โดยมิทรงยอ่ทอ้  / ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ / ท่ีทรงปฏิบติั
อยา่งมากมาย / ลว้นจารึกอยูใ่นหวัใจ ของปวงขา้พระพุทธเจา้และพสกนิกรตลอดไป 
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ณ ศุภวาระวนัมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ / ขา้พระพุทธเจา้ 
พร้อมดว้ยขา้ราชการและพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าชาว อ าเภอกลัยาณิวฒันา. จงัหวดัเชียงใหม่/ขอ
พระราชทานพระราชวโรกาส/แสดงความจงรักภกัดี/นอ้มอญัเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย/และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลก / ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสยามเทวาธิราช / และสมเดจ็พระบูรพมหา
กษตัริยาธิราชเจา้ทุกพระองค ์ / โปรดอภิบาลรักษาใตฝ่้าละอองธุลีบาท / ใหท้รงพระเจริญ ทรงมี
พระชนมายยุิง่ยนืนาน / เพียบพร้อมดว้ยจตุรพิธพรชยัมงคล/หากมีพระราชประสงคจ์  านงหมายส่ิงใด / 
ขอจงสัมฤทธ์ิสมพระราชหฤทยัปรารถนาทุกประการ / พระเกียรติคุณแผไ่พศาลทัว่ทุกทิศานุทิศ / สถิต
เป็นม่ิงขวญั ร่มเกลา้ของขา้พระพุทธเจา้/ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง / ตลอดกาลนานเทอญ 
 
 
                                                                                                      ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 
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ค ากล่าวตอ้นรับ 

พลตรี วรีวฒัน์  ววิฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารบก  

ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

“ โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙  ระยะที่ ๖ ” 

ณ.อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

เรียน     พลตรี วรีวฒัน์  ววิฒัน์วานิช เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓  เป็นผูแ้ทน  ผูบ้ญัชาการทหารบก          ประธาน
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              

                    กระผม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ในนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหนา้ส่วนราชการ พร้อมดว้ยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และผูมี้
เกียรติ ท่ีมาร่วมในพิธี  ณ  สถานท่ีแห่งน้ีทุกท่าน  ขอขอบพระคุณผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ เป็นอยา่งสูง  ท่ีให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ในวนัน้ี ขอบพระคุณในความเมตตา      ความกรุณาจาก ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก   เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี                                                                                                                                         

                      ปัจจุบนัปัญหามลพิษจากหมอกควนัและฝุ่ นละอองในอากาศท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-มีนาคม โดยในระยะเวลา ๔ – ๕ ปี 
ท่ีผา่นมา ไดส่้งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวกวา่ ๒,๐๐๐ ลา้นบาท และท าใหมี้
ผูป่้วยโรคทางเดินหายใจเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ โรคหอบหืดและโรคมะเร็งปอด กิจกรรม “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชปณิธาน ร.๙ ” เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือยก าลงัเป็นท่ีใหค้วามสนใจของ
บุคคลทัว่ไป   เน่ืองจากผลท่ีจะตามมาเกิดกบัมนุษยแ์ละผลท่ีเกิดเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติในแต่ละวนั  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีหน่วยงาน
ราชการต่างๆและ ประชาชนทัว่ไป  จะตอ้งมีความตระหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ี การจดักิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกแห่งการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีของทุกคน   ไม่ใช่ใครคนใดคนหน่ึงท่ีจะตอ้งร่วมกนัรณรงครู้์จกัใชอ้ยา่งคุม้ค่าและตอ้งพยายามรักษาให้ยาวนาน   
โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่กลต้วัเรา  ตอ้งมีความหลากหลาย  จูงใจใหชุ้มชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ในท่ีสุด    

ขอกราบเรียนเชิญ         

                                                                                       

นายประจญ ปรัชญส์กุล 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  
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ค ากล่าวรายงานของ นายอ าเภอกลัยาณวิฒันา กล่าวรายงานต่อพลตรี วรีวฒัน์ ววิฒัน์วานิช  เลขาธิการ
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ผู้แทนบัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้ว

แท้) ประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติ 
 

                    ในโอกาส พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จดัท ากิจกรรมงาน
เฉลิมพระเกียรติ “ ถวายเป็นพระราชสร้างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกศุล ” 
ณ.อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๔ ระยะท่ี ๖  มีราษฏรเขา้ร่วม
โครงการ ๓ ต าบล จ านวน ๑๕  หมู่บา้นจ านวน ๓๑๒ ฝาย 
                   กระผม/ นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา  /  มีความยนิดีและเป็นเกียรติอยา่งยิง่/ ท่ีพลตรี วรีวฒัน ์
ววิฒันว์านิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ผูแ้ทนบญัชาการทหารบก (พล
เอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ) ไดก้รุณามาเป็นประธานในพิธีราช
สดุดี /  เน่ือง   ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 
 

 

“โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ระยะที ่๖”ถวายเป็นพระ
ราชกศุล มีราษฎรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑๕ หมู่บา้น และ รวมฝายถาวร ๓๑๒ ฝาย บ.ไทยวสัดุ 
จ ากดั บริจาคสร้างฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล 
 
       อ าเภอกลัยาณวิฒันา / ประกอบดว้ยต าบลจ านวน  ๓ แห่ง ๒๒ หมู่บา้น / มีประชากร
ประมาณ  ๑๒,๔๔๓ คน / ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท านา / ปลูกขา้ว / เป็นอาชีพหลกั / 
ในการน้ีน ้าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ท่ีจ  าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและด ารงชีพ /                                  
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                 บดัน้ี / ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ / กระผม / ขอเรียนเชิญพลตรี วรีวฒัน ์ววิฒันว์านิช  เลขาธิการ
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ผูแ้ทนบญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้
แท)้ /  ประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เน่ือง  ในโอกาส สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา /เปิดโครงการปฐมฤกษ ์สร้างฝายถาวร ๓๑๒ ฝาย ถวาย
เป็นพระราชกศุล ตามล าดบัต่อไปครับ 

                                     
                                  อ าเภอกลัยาณวิฒันา 
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ค ากล่าวรายงานของ นายภูสวัสดิ ์ สุขเลีย้ง  ประธานโครงการฯ 
กล่าวรายงานต่อ พลตรี วรีวฒัน์ ววิฒัน์วานิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 
ผู้แทนบัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติ 

                      ในโอกาส พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และ สมเดจ็พระนาง
เจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน 
๒๕๒๑ จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ  เปิดโครงการปฐมฤกษ ์สร้างฝายถาวร ๓๑๒ฝาย  
   พลตรี วรีวฒัน ์ววิฒันว์านิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3  
ผูแ้ทนบญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานในพิธีราชสดุดี เน่ืองในโอกาส 
สมเดจ็พรเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาวนัท่ี  
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และ ถวายเป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 
เดช ร.๙   
                        กระผม  นายภูสวสัด์ิ  สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ  ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงเจริญพรชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมควรท่ีจะจดังานเฉลิมฉลองใหส้มพระเกียรติ การน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี 
๓ อ าเภอกลัป์ยาณิวฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร์ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด  กรมป่าไม ้ ขา้ราชการ พสกนิกรชนเผา่ทุกหมู่เหล่า“ สร้างฝายชะลอ
น ้า-ปลูกป่าตน้น ้าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ”   ตามแนวพระราชด าริ มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ 
ต าบล ๑๕ หมู่บา้น รวมฝายถาวร ๓๑๒ ฝาย บ.ไทยวสัดุ จ ากดั บริจาคสร้างฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง 
ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล 
วตัถุประสงค์ 

๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วนัท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
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             ๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล สมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี    
                 เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ 
             ๓.เพื่ออนุรักษป่์าตน้น ้าแม่แจ่ม ท่ีไหลลงสู่เข่ือนภูมิพล จ านวน ๔๐% ของมวลน ้าทั้งหมด 
             ๔.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหร้าษฎรในทอ้งถ่ินมีใจรักตน้ไม ้รักป่าไม ้หวงแหนทรัพยากรป่าไม ้  
                  และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
             ๕.เพื่อกกัเกบ็รักษาน ้าไวใ้ชท้ั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงได ้
            ๖.เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งย ัง่ยนืและป้องกนัช่วยในการดบัไฟเม่ือเกิดไฟป่า 

    ในหนา้แลง้ 
    เพื่อเป็นเกียรติในความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ี   ให ้  
     การสนบัสนุนโครงการ/ ในการน้ีกระผม / ขอเบิกตวัภาคเอกชน ๑. บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั และลูกค้า บริจาคปูนซิเมนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ไวร์เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๔๐ มว้น ราคา 
๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท (แปดแสนสองหม่ืนเจด็พนัร้อยยีสิ่บบาทถว้น) /และ
ราษฎรผูส้ร้างฝายถาวรจ านวน ๓๓๐ ท่าน / ไดเ้ขา้รับประทานใบประกาศเกียรติคุณ / จาก
ประธานพิธีและหวัหนา้ส่วนราชการร่วมมอบ / เพื่อเป็นก าลงัใจในการท าหนา้ท่ี / สืบไป / 
ประกอบดว้ย/ 
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โครงการสร้างฝายชะลอน า้และปลูกป่าในพืน้ทีป่่าต้นน า้แม่แจ่ม 
 

หลกัการและเหตุผล 
                  อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ อ ำเภอล ำดบัท่ี ๘๗๘ของประเทศไทย ดินแดนแห่งป่ำสนธรรมชำติผืนใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ซ่ึงไดรั้บกำรกล่ำวขำนใหเ้ป็นหน่ึงในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัเดินทำงใฝ่ฝันใคร่ไดไ้ปสมัผสั และช่ืนชมบรรยำกำศป่ำสนสลบัสี
อนัสวยงำมสุดพรรณนำสกัคร้ังหน่ึงในชีวติควำมเป็นธรรมชำติทั้งทำงทศันียภำพอนัตั้งอยูบ่นเทือกเขำสูงรำยลอ้มดว้ยป่ำสนธรรมชำติ 
ในบรรยำกำศแสนสงบ ทั้งมีภูมิอำกำศหนำวเยน็ตลอดทั้งปี กอปรกบักำรด ำเนินวถีิชีวติท่ีสำมำรถด ำรงวฒันธรรมชนเผำ่แบบดั้งเดิม 
เช่น กะเหร่ียง มง้ ลีซอ เป็นตน้ ไวไ้ดอ้ยำ่งงดงำมของอ ำเภอเลก็ๆ แห่งน้ี นบัเป็นเสน่ห์และมีมนตข์ลงัใหผู้ค้นอยำกไปเยอืนหำก
ยอ้นกลบัไปรำวปี ๒๕๒๒ เม่ือคร้ังพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำช
ด ำเนินไปทรงเยีย่มรำษฎรชำวเขำในเขตหมู่บำ้นวดัจนัทร์ ทรงทรำบถึงควำมทุกขย์ำกของประชำชนชำวเขำในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีอำชีพท ำนำ
ในพ้ืนท่ีลุ่มระหวำ่งหุบเขำพ้ืนท่ีแห่งน้ีแยกมำจำกต ำบลแจ่มหลวง ต ำบลบำ้นจนัทร์ และต ำบลแม่แดด อ ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
รวมตั้งเป็นอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ เพ่ือเป็นกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจำ้พ่ีนำงเธอ เจำ้ฟ้ำกลัยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำช
นครินทร์ ตำมรำชกฤษฎีกำในปี ๒๕๕๒ ท่ีกระทรวงมหำดไทยไดเ้สนอตั้งช่ืออ ำเภอตำมพระปรมำภิไธย พระนำมำภิไธย พระนำม 
และอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อ ำเภอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและเทิดทูนสถำบนัพระมหำกษตัริย์
อนัเป็นสถำบนัหลกัของชำติ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน Flagship ส่วนท่ี ๑ กำรส่งเสริมสถำบนัหลกัของชำติ โครงกำรท่ี ๓ กำรปกป้องเทิดทูน
สถำบนัหลกัของชำติ “อ าเภอกลัยาณิวฒันาเป็นพืน้ทีแ่หล่งต้นน า้สายหนึ่งทีไ่หลไปรวมกบัแม่น า้แม่ปิงและลงสู่แม่น า้เจ้าพระยา จุด
ก าเนิดของแม่น า้แม่ปิงหรือแม่ระมงิค์ คอื แม่แจ่ม สายหลกัอยู่ตรงนี ้ การอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีเ่ป็นส่ิงที่
ชาวชุมชนให้ความส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ มกีารถางป่าท าไร่เลือ่นลอยในทีด่อน เส้นทางคมนาคมไม่เอือ้อ านวยต่อการด ารงชีวติ จงึมี
พระราชด าริให้พฒันาบ้านวดัจนัทร์และหมู่บ้านใกล้เคยีง จดัตั้ง “ศูนย์พฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์” ส่งเสริมกำรปลูกพืชเมืองหนำว
ทดแทนกำรท ำไร่เล่ือนลอย พฒันำปัจจยัพ้ืนฐำนใหก้บัชุมชนเพ่ือช่วยสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่รำษฎรใหมี้ชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดี 

“กำรจดักำรดินน ้ ำป่ำ ในอ ำเภอกลัยำนิวฒันำ เพ่ือดูแลพ้ืนท่ีท ำกิน และป้องกนักำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ ทั้งคงสภำพป่ำใหดี้ท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้  
ถำ้เรำไม่ท ำแบบน้ี หำกมีคนบุกรุกป่ำเรำจะไม่สำมำรถทรำบได ้ ทั้งน้ีเรำไม่ไดท้ ำคนเดียวแต่ท ำภำยใตอ้งคก์รภำคีขบัเคล่ือนงำนโดยมี
กลไกส ำคญัคือ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย”ดว้ยกำรน ำหลกัในกำรบริหำรจดักำรหมู่บำ้นโดยคณะกรรมกำรหมู่บำ้น(กม.) 
มำร่วมกนัพฒันำหมู่บำ้นโดยใชก้ระบวนกำรมีส่วนร่วม ในดำ้นต่ำงๆ มีกำรจดัท ำแผนพฒันำหมู่บำ้น จดัท ำปฏิทินกำรพฒันำหมู่บำ้น 
กำรจดัท ำจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐำนของหมู่บำ้น มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ ใหมี้ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ผำ่นเวที
ประชำคมหมู่บำ้น ซ่ึงมีกำรจดัประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน 
 

                 อ าเภอกลัยาณิวฒันา เป็นเขตกำรปกครองระดบัอ ำเภอล ำดบัท่ี ๒๕ ของจงัหวดัเชียงใหม่ และอนัดบัท่ี ๘๗๘ ของประเทศ
ไทย จดัตั้งเม่ือ ๒๖ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยพระรำชกฤษฎีกำตั้งอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตั้งท่ีวำ่
กำรอ ำเภอ ณ ต ำบลแจ่มหลวงอ ำเภอกลัยำณิวฒันำเป็นอ ำเภอท่ีกระทรวงมหำดไทยไดก้ ำหนดใหเ้ป็น "โครงกำรอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ 
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี๙ เน่ืองในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗รอบ ๕
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ธนัวำคม ๒๕๕๔" ซ่ึงด ำเนินกำรโดยส ำนกันโยบำยและแผน ส ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย และหน่วยงำนในสงักดั
กระทรวงมหำดไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์หอ้ ำเภอกลัยำณิวฒันำเป็นอ ำเภอตน้แบบในกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

โครงการท่ีจะจดัตั้งอ าเภอใหม่ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถสืบยอ้นไปไดถึ้ง พ.ศ. ๒๕๓๖โดยเม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖สภาต าบลบา้นจนัทร์ไดเ้สนอแยกก่ิงอ าเภอออกจากสามต าบลในอ าเภอแม่แจ่ม ไดมี้การเตรียมการจดัตั้งก่ิงอ าเภอใหม่เป็นเวลา
หลายปี แต่ดว้ยวกิฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดท้ าใหอ้ าเภอใหม่ทั้งหมดท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาถูกรัฐบาล
ยกเลิกไปเพ่ือหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม[3] ก่อนท่ีจะกลบัเขา้สู่ระเบียบการพิจารณาอีกคร้ังในปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยไดมี้การจดัท า
ขอ้เสนอและการศึกษาโดยจงัหวดัเชียงใหม่และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

วนัท่ี ๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีไทยเห็นวา่พ้ืนท่ีต าบลบา้นจนัทร์ ต าบลแม่แดด และต าบลแจ่มหลวง แห่งอ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพ้ืนท่ีการท่องเท่ียว มีเน้ือท่ี ๖๗๔.๕๘ ตารางกิโลเมตร และประชากร  ๑๐,๕๖๑ คน มีการจดัตั้งโครงการ
พระราชด าริหลายโครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชนั ทุรกนัดาร การคมนาคมติดตอ่เพ่ือขอรับบริการต่างๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ ณ ท่ีวา่การอ าเภอแม่แจ่ม เป็นไปดว้ยความยากล าบาก การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบกบัพ้ืนท่ีดงักล่าวประสบปัญหาดา้นความสงบเรียบร้อย เร่ืองยาเสพติด และปัญหาดา้นการลกัลอบ
การตดัไมท้ าลายป่า จึงเห็นชอบใหแ้ยกพ้ืนท่ีดงักล่าวมาจดัตั้งเป็นอ าเภอใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจา้พ่ีนาง
เธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเฉพาะ 

อยา่งไรก็ดี วนัท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระบาทสมเดจ็พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม พระราชทานช่ืออ าเภอท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่นั้นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยขอพระราชทาน วา่ "อ าเภอกลัยาณิ
วฒันา" แทนช่ือเดิมท่ีใชว้า่ "วดัจนัทร์" 

เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีวา่มีโครงการในพระราชด าริในพ้ืนท่ีต าบลบา้นจนัทร์ อ าเภอท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่น้ีจึงไม่จ าเป็นจะตอ้งจดัตั้ง
เป็นก่ิงอ าเภอก่อนท่ีจะพฒันาจนกลายเป็นอ าเภอโดยสมบูรณ์ ท่ีวา่การอ าเภอก าลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างในหมู่ ๒ ต าบลแจ่มหลวง 
จนกระทัง่ก่อสร้างเสร็จ สภาต าบลบา้นจนัทร์จะถูกใชเ้ป็นท่ีวา่การอ าเภอชัว่คราว 

ดงันั้น เม่ือวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง "พระราชกฤษฎีกาตั้งอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั
เชียงใหม่" ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรลงพระปรมาภิไธยเม่ือ
วนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนท่ี ๙๗ ก หนา้ ๗ ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และมีผลใชบ้งัคบัในวนัรุ่งข้ึน โดยปรากฏเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีวา่ 

"...โดยท่ีต าบลแจ่มหลวง ต าบลบา้นจนัทร์ และต าบลแม่แดด อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีทอ้งท่ีกวา้งขวาง มีชุมชนและ
ชุมนุมการคา้หนาแน่น มีสภาพเจริญข้ึนกวา่เดิมมาก แต่เน่ืองจากมีภูมิประเทศตั้งอยูห่่างไกล ท าใหป้ระชาชนไม่ไดรั้บความสะดวกใน
การติดต่อราชการ สมควรแยกต าบลดงักล่าวออกจากอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ และรวมตั้งเป็น อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั
เชียงใหม่ เพ่ือประโยชน์แก่การปกครอง การใหบ้ริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน และเพ่ือส่งเสริมใหท้อ้งท่ีมีความเจริญ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2#cite_note-ChiangMaiNews200906-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_59_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ยิง่ข้ึน ตลอดจนเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี" 

ลกัษณะทีต่ั้ง 

อ าเภอกลัยาณิวฒันา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่ สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นป่าและภูเขาสูงชนั
ลอ้มรอบ ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี เป็นพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละภูเขา 
๓๗๘,๒๔๕ไร่ การเกษตร  ๓๐,๓๙๑ไร่ ท่ีอยูอ่าศยั  ๓,๓๒๗ ไร่ และพ้ืนท่ีโล่งสาธารณะ  ๔,๖๓๕ไร่ มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย  ๑,๒๒๕
มิลลิเมตรต่อปี ฝนตกเฉล่ีย ๑๒๒ วนัต่อปี 

อาณาเขต 

อ าเภอกลัยาณิวฒันา มีอาณาเขตดงัน้ี 

 ทศิเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอปาย (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอสะเมิง 

 ทศิใต้ ติดต่อกบัอ าเภอแม่แจ่ม 

 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

การปกครองส่วนภูมภิาค 

อ าเภอกลัยาณิวฒันาประกอบดว้ย ๓ ต าบล ๒๑ หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

ล าดบัที ่ อกัษรไทย อกัษรโรมนั จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2559)[7] 
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิน่ 

(พ.ศ. 2561)[7] 

1. บา้นจนัทร์ Ban Chan 7 4,335 4,335 (อบต. บา้นจนัทร์) 

2. แม่แดด Mae Daet 8 4,242 4,242 (อบต. แม่แดด) 

3. แจ่มหลวง Chaem Luang 7 3,866 3,866 (อบต. แจ่มหลวง) 

รวม 22 12,443 12,443 (อบต.) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2#cite_note-population-7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2#cite_note-population-7
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การปกครองส่วนท้องถิ่น ทอ้งท่ีอ าเภอกลัยาณิวฒันาประกอบดว้ยองคก์รส่วนปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทร์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลบา้นจนัทร์ทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลแม่แดดทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลแจ่มหลวงทั้งต าบล 

สภาพสังคม 

อ าเภอกลัยาณิวฒันาประกอบดว้ยชุมชนชาวเขาหลายเผา่ เช่น กะเหร่ียง มง้ ลีซอ เป็นตน้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท า
นา ท าสวน และการทอผา้เป็นอาชีพเสริม บริเวณน้ีเพ่ิงรับอิทธิพลจากศาสนาพทุธเม่ือราว ๓๐๐ ปีก่อน จากการส ารวจพบวา่ชาว
กะเหร่ียงนบัถือศาสนาพทุธร้อยละ  ๕๔.๑ ศาสนาคริสตร้์อยละ ๓๙ และศาสนาพ้ืนเมืองร้อยละ ๖.๙ วนชาวมง้และชาวลีซอส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพ้ืนเมืองดั้งเดิมร้อยละ ๘๒.๙ และร้อยละ  ๙๗.๖  ตามล าดบั 

สถานทีส่ าคญั 

 วดัจนัทร์ มีเจดียเ์ก่าแก่ตั้งอยูภ่ายใน 

 อ่างเกบ็น า้ห้วยอ้อ เป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ทศันียภาพสวยงาม เป็นแหล่งตกปลาตามธรรมชาติ 

 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวดัจนัทร์ เป็นสถานท่ีฝึกอบรมการทอผา้และการส่งเสริมอาชีพราษฎรในพ้ืนท่ี 

 ศูนย์พฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์ 

 
“มือเจะคี” เป็นภาษาปกาเกอะญอ (ค าวา่ “มือเจะ” แปลวา่น ้ าแม่แจ่ม ส่วนค าวา่ “คี” แปลวา่ขนุหว้ย ขนุตน้ ตน้น ้ า) หมายถึง 

บริเวณท่ีเป็นตน้ก าเนิดของน ้ าแม่แจ่ม เป็นพ้ืนท่ีป่าเขาท่ีมีสายน ้ าหรือล าหว้ยต่างๆ ประกอบกนัเป็นล าน ้ าแม่แจ่ม ไหลลงสู่ผา่นตวั
อ าเภอแม่แจ่ม และลงสู่แม่น ้ าปิง ปัจจุบนับริเวณน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 3 กลุ่มชาติพนัธ์ุคือ กะเหร่ียงหรือปากาเกอะญอ มง้ และลีซู 
ชาวปกาเกอะญอ ส่วนใหญ่ไดอ้าศยัพ้ืนท่ีป่าในการท าไร่หมุนเวยีน และพ้ืนท่ีราบริมล าหว้ย ท านาขั้นบนัได ส่วนมง้และลีซู โดยส่วน
ใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือขาย ลกัษณะพิเศษอีกประการหน่ึงคือ เป็นพ้ืนท่ีภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยป่าไม ้

เบญจพรรณ โดยมีป่าสนสองใบและสนสามใบ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 151,250 ไร่ นบัไดว้า่เป็นป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย 

 
ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ ราชการไดป้ระกาศ แยกพ้ืนท่ีมือเจะคี จ านวน ๓ ต าบล คือ ต าบลบา้นจนัทร์ ต าบลแจ่มหลวงและต าบลแม่

แดด จากอ าเภอแม่แจ่มมาจดัตั้ง เป็นอ าเภอใหม่ช่ือ อ าเภอกลัยาณิวฒันาขณะท่ีราชการมีจินตนาการวา่ อ าเภอแห่งใหม่จะตอ้งมีลกัษณะ
บางประการท่ีเป็นอ าเภอตน้แบบ เช่น ตอ้งการสร้างศูนยร์าชการขนาดใหญ่เพ่ือก่อสร้างอาคารท่ีวา่การอ าเภอและอ่ืนๆ ท่ีสะทอ้นอตั
ลกัษณ์บางประการของพ้ืนท่ีและมีการจดัวางผงัเมืองเปล่ียนจากหมู่บา้นบนพ้ืนท่ีสูงของชาติพนัธ์ุใหเ้ป็นชุมชนเมือง ท่ีมีความเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ระเบียบเรียบร้อย มีการตดัถนน และเสน้ทางจกัรยาน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถจะช่ืนชมกบั
ธรรมชาติและมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ การพฒันาเช่นน้ีไดส้ร้างความ
กงัวลต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูก่่อนแลว้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์และวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
ศูนยศึ์กษาชาติพนัธ์ุและการพฒันาคณะสงัคมศาสตร์ ไดด้ าเนินโครงการ การศึกษาวจิยัเร่ืองการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใน

พ้ืนท่ีวฒันธรรมพิเศษชาติพนัธ์ุ : กรณีศึกษาอ าเภอกลัยาณิวฒันา ซ่ึงแบ่งการด าเนินงานเป็น ๒ ระยะคือ ระยะท่ี ๑ เป็นการรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐานระดบัครัวเรือนใน ๓ ต าบล ในอ าเภอ กลัยาณิวฒันาในดา้น ก) การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน ข) องคป์ระกอบและลกัษณะ
การทางเศรษฐกิจสงัคมของประชากร และวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนระหวา่งการเปล่ียนแปลงชุมชนทอ้งถ่ินเป็น
อ าเภอกลัยาณิวฒันา รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบั 

ทิศทางการพฒันาอ าเภอกลัยาณิวฒันาไปสู่อ าเภอตน้แบบภายใตแ้นวคิดพ้ืนท่ีเขตวฒันธรรมพิเศษ 
 
คณะผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บขอ้มูลแบบต่างๆ อนัไดแ้ก่ การส ารวจครัวเรือน จ านวน ๑,๑๗๙ ครัวเรือน เพื่อรวบรวมขอ้มูลดา้น

ประชากร สงัคม เศรษฐกิจ และ การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน และยงัไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก และการสมัภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เช่น
แกนน าสภาแอะมือเจะคี ประธานเครือข่ายลุ่มแม่น ้ าแม่แจ่มตอนบน นายก รองนายก และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ผูใ้หญ่บา้น ก านนั และ ขา้ราชการทอ้งถ่ิน กลุ่มสตรี และชาวบา้นทัว่ไป เน่ืองจากประชากรพ้ืนท่ีน้ีเป็นชาวกาเกอะญอ ประมาณร้อย
ละ 95 และองคก์รชุมชนท่ีมีบทบาทเคล่ือนไหว และติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก็เป็นชาว ปกาเกอะญอ คณะผูว้ยัจึงใชเ้วลาส่วน
ใหญ่ในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มชาติพนัธ์ุน้ี แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่คณะผูว้จิยัละเลยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม ชาติพนัธ์ุอีกสอง
กลุ่ม ซ่ึงพอจะสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

 
๑.วถีิชีวติและความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้ง 3 กลุ่มไดแ้ก่ กะเหร่ียง มง้ และลีซู พบวา่ มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ 

กะเหร่ียงส่วนใหญ่ยงัคงมีวถีิชีวติตามภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ การท าไร่หมุนเวยีน ขณะท่ีมง้ และลีซูไดเ้ปล่ียนไปปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
สตรอเบอร์ร่ี กะหล ่าปลี และไมเ้มืองหนาว ตามแนวโครงการพระราชด าริ ทั้งสามกลุ่มชาติพนัธ์ุไม่พบการแต่งงานขา้มกลุ่มชาติพนัธ์ุ
แต่ก็มิไดมี้ปัญหาหรือความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มแต่อยา่งใด ชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่ไดอ้าศยัอยูท่ี่น่ีมามากกวา่ 100 ปี หรือก่อนการ
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ.2517 ส่วนลีซูและมง้อาศยัอยูท่ี่น่ีประมาณ 50 กวา่ปีท่ีผา่นมา 

 
ความทนัสมยัไดม้าสู่พ้ืนท่ีโดยเร่ิมตน้จากศาสนาคริสตไ์ดเ้ผยแพร่มาท่ีบา้น หนองเจด็หน่วย ในพ.ศ.2477 และไดแ้ผข่ยายไป

ยงับา้นใหม่พฒันา บา้นแจ่มหลวง และบา้นเด่น ส่วนศาสนาพทุธไดม้ายงัพ้ืนท่ีน้ีเม่ือ 300 กวา่ปีมาแลว้จากการสนันิษฐานวดัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดคือ วดัจนัทร์ จากการส ารวจพบวา่ ชาวปกาเกอะญอ นบัถือศาสนาพทุธร้อยละ 54.1 ศาสนาคริสตป์ระมาณร้อยละ 39 ส่วนท่ีเหลือ
นบัถือศาสนาดั้งเดิม กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และลีซูนบัถือศาสนาดั้งเดิมประมาณ ร้อยละ 82.9 และ 97.6 ตามล าดบั ความแตกต่างดา้น
ศาสนานั้นไดน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ ดงัจะเห็นไดจ้ากกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงท่ีหนัไปนบัถือศาสนาคริสต ์ ไดน้ าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงวธีิคิดและความเช่ือต่ออ านาจเหนือธรรมชาติ ละท้ิงพิธีกรรมและความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ป่วย การท าไร่ การมดั
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มือ อยา่งไรก็ตาม เร็วๆน้ี บางหมู่บา้นท่ีนบัถือศาสนาคริสตไ์ดร้ื้อฟ้ืนประเพณีบางอยา่ง รวมทั้งการฟ้ืนฟบูทบาทของฮีโข่ดว้ยการ
แต่งตั้ง ฮีโข่ข้ึนมา ต่อมามิชชนันารีไดต้ั้งโรงเรียนสหมิตรวทิยา ถือไดว้า่เป็นโรงเรียนแห่งแรก และเป็นการน าการศึกษาสมยัใหม่ เขา้
สู่พ้ืนท่ีมือเจะคี 

 
พ้ืนท่ีมือเจะคี ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง เม่ือโครงการหลวงไดส่้งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว และการเขา้มาของ

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ (ออป.) ท่ีตอ้งการป่าสนไปแปรรูปเป็นไมเ้ศรษฐกิจ พบวา่ ปัจจุบนัน้ีชาวบา้นหลายหมู่บา้น เช่น บา้นเด่น 
บา้นก่ิวโป่ง บา้นใหม่พฒันา ต่างไม่ไดป้ลูกพืชในโครงการหลวง เน่ืองจากตอ้งลงทุนสูงแต่ ไดผ้ลตอบแทนต ่า แต่พบวา่บางหมู่บา้น
เช่น บา้นแอะเอาะ บา้นหว้ยเขียดแหง้ บา้นขนุแม่รวม บา้นดงสามหม่ืน บา้นแม่ตะละ ต่างปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น แครอท มนัอะลู สต
รอเบอร์ร่ี กะหล ่าปลี ส่งใหแ้ก่นายทุน 

 
๒.พ้ืนท่ีท่ีตั้งศูนยร์าชการอ าเภอกลัยาณิวฒันา อยูบ่นพ้ืนท่ีตั้งหมู่บา้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงและอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมี

ทศันียภาพสวยงามดึงดูดนกัท่องเท่ียว จึงท าใหช้าวกะเหร่ียงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่างๆน้ี ดงันั้น ชุมชน
กะเหร่ียง จึงมีความต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงน้ี โดยเฉพาะชาวบา้นท่ีตั้งอยูบ่ริเวณบา้นวดัจนัทร์ บา้นเด่น บา้นใหม่พฒันา บา้นก่ิวโปง 
และบา้นแจ่มหลวง ซ่ึงอยูใ่กลศู้นยร์าชการฯ ไดร่้วมกนับริจาคท่ีดินเพ่ือสร้างศูนยร์าชการ ขณะเดียวกนัพบวา่ เร่ิมมีการซ้ือขายท่ีดินทั้ง
ท่ีพ้ืนท่ีน้ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ แมว้า่หมู่บา้นเหล่าน้ีมีการจดัท าแนวเขตท่ีดิน การส ารวจการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินเรียบร้อยแลว้ 

 
๓. เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ทางราชการไดน้ าวาทกรรม “การมีส่วนร่วม” เพ่ือสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่ตนเองในการพฒันาพ้ืนท่ี

น้ี แต่ความจริงแลว้แผนงาน/โครงการต่างๆ ราชการไดคิ้ดและวางแผนไวแ้ลว้ดงัเช่น การสร้างวาทกรรมการมีส่วนร่วม การออกแบบ
อาคารท่ีวา่การอ าเภอฯ ซ่ึงราชการไดอ้อกแบบแลว้ และตอ้งการใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมดว้ยการยกมือเห็นชอบแบบอาคารฯ เท่านั้น 
และปฏิเสธการมีส่วนร่วมออกแบบอาคารโดยสภาแอะมือเจะคี ท่ีเสนออตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุบนอาคารฯนั้น ปัจจุบนัน้ี นอกจากอาคาร
ท่ีวา่การอ าเภอ ฯ แลว้ยงัมีอาคารอ่ืนๆ ท่ีราชการไดอ้อกแบบไวแ้ลว้บนท่ีดินท่ีชาวบา้นไดร่้วมกนับริจาคให ้ 82 ไร่ กรณีตวัอยา่ง 
ราชการไดอ้า้งการมีร่วมส่วนเพ่ือใหช้าวบา้นร่วมสร้างจินตนาการในการสร้างอ าเภอในฝัน ตามตวัแบบของราชการ และดูเหมือนวา่ 
ราชการจะเคารพความคิดเห็นของชาวบา้นโดยใชว้ธีิการประชาธิปไตยเสียงขา้งมาก เพ่ือกลบเกล่ือนความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

 
๔. ชาวกะเหร่ียงไดเ้คยมีประสบการณ์ในการปกป้องป่าสน ในมือเจะคี มิใหห้น่วยงานภายนอกคือ องคก์ารอุตสาหกรรมป่า

ไม ้ (ออป.) เขา้มาตดัไมส้นไปใชเ้พ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดส้ าเร็จใน พ.ศ.2535 แกนน า บางส่วนในขณะนั้นไดเ้ห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีมาพร้อมกบัการเกิดข้ึนของอ าเภอกลัยาณิวฒันา ไดร้วมตวักนัเป็นสภาแอะมือเจะคี เพ่ือสงัเกตการณ์พฒันาในพ้ืนท่ีเขต
วฒันธรรมชาติพนัธ์ุมือเจะคี และมีความเป็นห่วงเป็นใยวา่การพฒันาจะท าลายวถีิชีวติ และวฒันธรรมกะเหร่ียง ในช่วงปีท่ีผา่นมา การ
ท างานของสภาฯยงัไม่สามารถท าใหร้าชการและชาวบา้นเขา้ใจบทบาทของสภาฯ คือ ผูถ่้วงความเจริญ ต่อตา้นการพฒันา ดว้ยเหตน้ีุ 
จึงท าใหก้ารน าเสนอความตอ้งการ และการมีส่วนร่วมไปยงัราชการไม่สามารถด าเนินไปไดเ้ท่าท่ีควร 
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วตัถุประสงค์ 
๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วนัท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

             ๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล สมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี    
                 เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ 
             ๓.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหร้าษฎรในทอ้งถ่ินมีใจรักตน้ไม ้รักป่าไม ้หวงแหน   
                  ทรัพยากรป่าไม ้และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
             ๔.เพื่อกกัเกบ็รักษาน ้าไวใ้ชท้ั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงได ้
            ๕.เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งย ัง่ยนืและป้องกนัช่วยในการดบัไฟเม่ือเกิดไฟป่า 

    ในหนา้แลง้ 
 

พืน้ทีเ่ป้าหมายบรรเทาภัยแล้ง 
 ด าเนินการสร้างฝายชะลอน ้าก่ึงถาวรในพื้นท่ีๆ พื้นท่ีเป้าหมายบรรเทาภยัแลง้ 
ด าเนินการสร้างฝายชะลอน า้กึง่ถาวรในพืน้ที ่ 
๑.ต าบลแจ่มหลวง 
    ๑.๑ หมู่ท่ี ๑ บา้นขนุแม่รวม  จ  านวนฝาย ๒๑ ฝาย 
   ๑.๒ หมู่ท่ี ๒ บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    จ  านวนฝาย ๓๖  ฝาย 
   ๑.๓ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ ฝาย  
   ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ จ  านวนฝาย ๑๒  ฝาย     
   ๑.๕ หมู่ท่ี ๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ ฝาย ๆขนาด 5-10-20-40 เมตร 
   ๑.๖ หมู่ท่ี ๗ บา้นเสาแดง          จ  านวนฝาย  ๑๗  ฝาย    
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   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป                     จ  านวนฝาย  ๑๙  ฝาย    
   ๑.๘ บา้นหนองเจด็หน่วย        จ  านวนฝาย    ๙  ฝาย 
    ๑.๙ บา้นหนองเจด็หน่วย       จ  านวนฝาย  ๙  ฝาย       
 
๒. ต าบลแม่แดด 
      ๒.๑  หมูท่ี บา้นแม่ตะละใต ้จ  านวนฝาย  ๑๒  ฝาย  
 
๓. ต าบลบ้านจันทร์ 
     ๓.๑  หมูท่ี ๑ บา้นหว้ยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝายๆขนาด 5-10 เมตร  
     ๓.๒ หมู่ท่ี ๔ บา้นหว้ยบง          จ  านวนฝาย  ๘  ฝาย  
      ๓.๓ หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ  านวนฝาย  ๓๖ ฝายๆขนาด 5-10 เมตร  
      ๓.๔ หมู่ท่ี ๖ บา้นนหนองแดง , บา้นโป่งขาว จ านวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ 
      ๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์           จ  านวนฝาย  ๒๑  ฝาย  
      ๓.๖  หมู่ท่ี ๗  บา้นเด่น                จ  านวนฝาย  ๙  ฝาย 
รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มลิ  เป็น
จ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท 

ระยะเวลา พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายร่วมด าเนินโครงการ 
๑.องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
๒.อ าเภอกลัป์ยาณิวฒันา 
๓.โครงการหลวงวดัจนัทร์ 
๔.องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์ 
๕.กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
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๖.หวัหนา้หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมก้ลัยาณิวฒันา(หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม.๑๒(วดั
จนัทร์) 
๗.องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร์ ต าบลแม่แดด 
๘.องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง 
๙.สถานีต ารวจกลัยาณิวฒันา 

            ๑๐.เครือข่ายสานต่อการพฒันาหมู่บา้นชนบทสนองแนวพระราชด าริ 
                  (น.ส.ลกัษณ์สุดา สุวรรณมาลิก) 
            ๑๑. พ.อ.พงคมิ์ตร   ปินปันคง ศปม.กอ.รมน.ภาค 3  

            
ประสานโครงการ 
             ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ  สุขเล้ียง องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
             ๒.พนัเอก(พิเศษ)พนม  ศรีเผอืด กองบญัชากองทพัไทย 
            ๔.นาย อุทยั พายพัธนาการ      ผูป้ระสานงานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                    
            ๕.นายสวา่งชยั  ศิลป์มิตรภาพ ) ต  าแหน่ง   ตวัแทนชุมชนอ าเภอกลัยาณิวฒินา                                                                                            
 
กจิกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.งานวางแผน เดือนพฤศจิกายน ๖๓ 
            ๒.การเตรียมตวั ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๓ 
            ๓.การพบปะพดูคุยท าความเขา้ใจกบัผูน้  าชุมชนและชาวบา้น ๑ มีนาคม ๖๔ 
            ๔.ขนส่ง  ๗-๘-๙-๑๐ พฤษภาคม ๖๔   
            ๕.ประชุม “การบริหารจดัการน ้า โครงการสร้างฝายถาวร” วนัท่ี ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
                เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ท่ีวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒินา                                                                                                      
             ๖.ประชุม “การบริหารจดัการน ้า โครงการสร้างฝายถาวร” วนัท่ี ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
                เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. ณ ท่ีวา่การ อ าเภอกลัยาณิวฒินา จงัหวดัเชียงใหม่                                                                                                      
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             ๗. รับมอบปูนจาก บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๖๔   
             ๘.ก่อสร้างฝาย พฤษภาคม ๖๔   ๒๕๖๔ – ๓๐ มิภุนายน ๒๕๖๔ 
             ๙.ท าพิธีส่งมอบฝาย วนัอาทิตยท่ี์ วนัท่ี ๑๘ กรกฏาคม  ๒๕๖๔ 
             ๑๐.ประเมินตรวจสอบและรายงาน  ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ (ประชุมเตรียมความพร้อมจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ) 
 
ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
              บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั-Baan & Beyond และ ลูกคา้ บริจาคสร้างฝาย ปูน ๔,๓๐๐ ถุง ไวร์
เมช ๖ มล. ยาว ๕๐ เมตร ๔๐ มว้น ราคา ๑๕๐,๔๐๐ รวมมูลค่า ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท  

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑. บรรเทาภยัแลง้ น ้าเพียงพอเพื่อการอุปโภค และบริโภค 

 ๒. ปลูกฝังจิตส านึกราษฎรในทอ้งถ่ินใหมี้ใจรักษต์น้ไม ้รักษป่์าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม                   

 ๓. ฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษท่ี์เส่ือมโทรมและเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้นเขตชุมชนทอ้งถ่ินอนัจะเป็นการ
ฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มในเขตชุมชนทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน 

 ๔. ชะลอการไหลของน ้า ลดการชะลา้งพงัทลายของดินและกกัเกบ็ตะกอนดิน  เพิ่มความชุ่มช้ืน
ใหผ้นืป่า ระบบนิเวศดีข้ึน ลดปัญหาน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วม และแกปั้ญหาน ้าแลง้ 

        ๕. การเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ เพื่อใหช้าวบา้นมีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอต่อการเพาะปลูก และ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ี การสร้างฝายชะลอน ้า 

        ๖.เพื่อน ้าท่ีเกบ็กกัไวจ้ะซึมเขา้ไปในดิน ท าใหผ้นืป่าชุ่มช้ืน ตน้ไม่มีน ้าตลอดทั้งปี และสามารถ
เป็นแนวป้องกนัไฟป่าอยา่งถาวร  ลดฝุ่ นละออง 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 อ.ภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง   องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 

 อ าเภอกลัยาณิวฒินา                                                                                            

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด 

  ต  าบลก านนั-ผูใ้หญ่บา้น-นายกอบต.รับผดิชอบปูนซีเมนต ์จากบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด 

  ต  าบลก านนั-ผูใ้หญ่บา้น-นายกอบต.รับผดิชอบปูนซีเมนต ์จากบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั 

 

.ฝ่ายสนับสนุนการขนส่งปูนซีเมนต์ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด 

 ราษฎร ๓ ต าบล ๑๕ หมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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แผนปฏบิัติงานโครงการ 

  

ล าดบั 
                         ระยะเวลา           

  

    
กิจกรรรม 

    
เป้าหมาย 

    2020     2021    2021         

  

ท่ี                                          
      Dec  April  May   June    July   

1 
 
ประชุม หวัหนา้ส่วนราชการ-เตรียมความพร้อมการจดังาน ๓ ต าบล 

 
 

  
x 

  
x 

 
x 

 
  

2  หมู่ท่ี ๑ บา้นขนุแม่รวม  ต าบลแจ่มหลวง จ านวนฝาย ๒๑ ฝาย         x   x  x   

3  
หมู่ท่ี ๒ บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา ต าบลแจ่มหลวง   จ  านวน
ฝาย ๓๖  ฝาย      

 
  x   x  x   

4  
หมู่ท่ี๔ บา้นห้วยบะบา้ , บา้นหว้ยยาต าบลแจ่มหลวง จ านวนฝาย 
๑๔ ฝาย      

 
  x   x   x  

5  หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ ต าบลแจ่มหลวง จ านวนฝาย ๑๒  ฝาย         x   x   x  

6  
หมู่ท่ี ๖ บา้นแจ่มหลวง      ต  าบลแจ่มหลวง จ านวนฝาย ๒๕ ฝาย 
ๆขนาด 5-10-20-40 เมตร      

 
  x   x  x   

7 
 
หมู่ท่ี ๗ บา้นเสาแดง        ต  าบลแจ่มหลวง  จ  านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   

   
 

         
  

8  บา้นแม่ละอุป                  ต  าบลแจ่มหลวง   จ  านวนฝาย  ๑๙  ฝาย         x  x   x   
9  บา้นหนองเจด็หน่วย      ต  าบลแจ่มหลวง  จ  านวนฝาย    ๙  ฝาย         x  x    x  

10  บา้นหนองเจด็หน่วย       ต  าบลแจ่มหลวง จ านวนฝาย  ๙  ฝาย         x   x   x  
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แผนปฏบิัติงานโครงการ 

  

ล าดบั 
                         ระยะเวลา           

  

    
กิจกรรรม 

    
เป้าหมาย 

    2020     2021    2021         

  

ท่ี                                          
      Dec  April  May   June    July   

1   หมู่ท่ี บา้นแม่ตะละใต ้ต.แม่แดด จ านวนฝาย  ๑๒  ฝาย        x 
  

x 
  

x   

2
   

หมู่ท่ี ๑ บา้นหว้ยฮ่อม ต.บา้นจนัทร์ จ านวนฝาย  ๑๕  ฝายๆ
ขนาด 5-10 เมตร     

 
   x   x  x   

3
   หมู่ท่ี ๔ บา้นหว้ยบง   ต.บา้นจนัทร์       จ านวนฝาย  ๘  ฝาย      

 
  x  x   x   

4
   

หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย ต.บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๓๖ ฝายๆ
ขนาด 5-10 เมตร      

 
  x   x  x   

5
   

หมู่ท่ี ๖ บา้นนหนองแดง , บา้นโป่งขาว ต.บา้นจนัทร์ 
จ านวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ      

 
  x  x    x  

6  
หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์         ต.บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๒๑  
ฝาย      

 
  x   x   x  

7   หมู่ท่ี ๗  บา้นเด่น              ต.บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๙  ฝาย          x 
  

x 
  

x   

8  พิธีรับมอบปูนซีเมนต ์วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔         x   x  x   

9  ส่งมอบปูนซีเมนต ์วนัท่ี ๗-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔         x  x    x  

10  

รวมฝายชะลอน า้ทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง 
ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มลิ  เป็นจ านวนเงนิ 
๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท      
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ฝ่ายด าเนินโครงการ   

 นายภูสวสัด์ิ   สุขเล้ียง           องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 นาย ยรรยง โรจนปธาน        องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 น.ส. ศรีสุดา คะณาทตัต        องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย   

 นายอ าเภอกลัยาณิวฒินา                                                                                            

 ผกก.สถานีต ารวจกลัยาณิวฒินา                                                                                            

 กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 

 องคก์ารคณะท างานร่วมการปฏิบติังานพฒันาหมู่บา้นชนบทสนองแนวพระราชด าริ(น.ส.

ลกัษณ์สุดา สุวรรณมาลิก) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง   อ าเภอกลัยาณิวฒินา   จงัหวดัเชียงใหม่                                                                                          

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒินา   จงัหวดัเชียงใหม่                                                                                          

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒินา   จงัหวดัเชียงใหม่                                                                                          

 ราษฏรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ทั้ง ๑๕ หมู่บา้น 

 ก านนั-ผูใ้หญ่บา้น ทั้ง ๓ ต าบล อ าเภอกลัยาณิวฒินา   จงัหวดัเชียงใหม่ 
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รายช่ือหน่วยงาน-ภาคเอกชน ทีส่นับสนุน 
อ าเภอกลัยาณวิฒันา   จังหวดัเชียงใหม่ 

ที ่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดัและลูกคา้ 

บริจาค  ๔,๓๐๐ ถุง  
ตะแกรง

ไวร์เมช ๔๐
มว้น 

๒ โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลิมพระเกียรติ   

๓ โรงเรียนสหมิตรวทิยา   

๔ โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง   

๕ นายบุญนงค ์ สุริยะชยัพนัธ์ สมาชิกสภาจงัหวดัเชียงใหม่  

๖ นายอุทยั พายพัธนกร ผูป้ระสานงานฝาย-บริหารจดัการน ้า  

๗ นายสวา่งชยั  ศิลป์มิตรภาพ ผูป้ระสานงาน-บริหารจดัการน ้า 
อ าเภอกลัยาณิวฒันา                                                                                            

 
 

๘ นางสาวจุไรรัตน์  เด่นอกัษรกุล ไปรษณีย ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา                                                                                             

๙ นางรุณี วานิชวโิรจน์ แม่บา้น   อ าเภอกลัยาณิวฒันา                                                                                             

๑๐ นายรชตะ รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพฒันา  

๑๑ ผกท.ภกัดี  กลัยา ร.ร.มธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลิมพระเกียรติ  

๑๒ ผกท. ศิริชาติ   ช านิสารพนัการ โรงเรียนสหมิตรวทิยา  

๑๓ นางฐิติรัตน์     พุม่ไสว ท าเอกสาร  

๑๔ นายเลเหม่      ศิสปมีกรภาพ ดูแลมวลชน ม.๒ จ านวน ๒๐๐ คน  

๑๕ นายนพรัตน์   เด่นสอยดาว กางเตน้ท ์ติดตั้งป้ายนิทรรศการ จดัเกา้อ้ี  

๑๖ นาย วลิาศ     วกิกรมารมณ์ กางเตน้ท ์ติดตั้งป้ายนิทรรศการ จดัเกา้อ้ี  

๑๗ นายหม่อคา    กมลกัษณ์พงศ ์ กางเตน้ท ์ติดตั้งป้ายนิทรรศการ จดัเกา้อ้ี  

๑๘ นาง กนัเพน็  วชิยัมรรเจต็ กางเตน้ท ์ติดตั้งป้ายนิทรรศการ จดัเกา้อ้ี  
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ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ หมู่ที่ 1 บ้ำนขุนแม่รวม 
ล ำดับ
ที่ 
 

ช่ือ – สกุล บ้ำน 
เลขที่ 

จ ำนวน
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด พกัิด 

กว้ำง ยำว X Y 

1 นายช านาญ  จรูญเมธีวิวฒัน์ 

 

 

94 2 1.ห้วยแม่รวม 

    

  5  

เมตร 

  2 

เมตร 

414930 2092349 

2.เหมืองแม่รวม   3 

เมตร 

  1 

เมตร 

414878 2092324 

2 นายพะชิคา  สายใจเริงทรัพย์ 118 2 1.ห้วยเหร่ซูมอ     

โกล๊ะ 

  3 

เมตร 

 1.5 

เมตร 

414747 2092324 

2.เหมืองแม่รวม  1.5 

เมตร 

  1 

เมตร 

414661 2092266 

3 นายสีทน  ชนกกลุศริิ 1 1 เหร่ซูบอโกล๊ะ   2 

เมตร 

  1 

เมตร 

414964 2092147 

4 นายยทุธพล  วเิศษสขุปัญญา 

 

13/2 2 1.ห้วยแม่รวม   4 

เมตร 

  2 

เมตร 

414776 2092291 

2.เหมืองแม่รวม   2 

เมตร 

  6 

เมตร 

414316 2092371 

5 นายจิรายุทธ ชยาภา 58/1 1 ห้วยเซ้อโด๊ะโกล๊ะ  1.5 

เมตร 

3  

เมตร 

415692 0291776 

6 

 

นายสุ่ยพอ เจริญตามปัญญา 89 2 1.ห้วยแม่รวม   4 

เมตร 

 

  2  

เมตร 

415843 2092084 

2.เหมืองแม่รวม 

 

  1 

เมตร 

 10 

เมตร 

414527 2092323 

7 

 

นาง พรสวรรค์   มิ่งมรกต 113 1 เหมืองแม่รวม   1 

เมตร 

10 

เมตร 

415490 2092540 

8. 

 

นายจีรพงษ์   วเิศษสขุปัญญา 

 

12/3 1 ห้วยโป่งโกโกล๊ะ   2 

เมตร 

  2 

เมตร 

415550 2092309 
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ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.2 บ้ำนกิ่วโป่ง , บ้ำนใหม่พัฒนำ 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นายหมอ่คา กมลลกัษณ์พงศ์ 8 1 คเูชเยโกล๊ะ 6 เมตร 424730 210567 

2 นายสวา่งชยั ศิลป์มิตรภาพ 136/1 1 ข้าวลบี 5 เมตร  418980 2109108 

3 นายเลเ่หม ่ศิลป์มิตรภาพ 254 1 ห้วยหอย 20 เมตร 420311 2106349 

4 นายเถกิง ศิลป์มิตรภาพ 136 1 ห้วยขมิน้ 5 เมตร 428243 210501 

5 นายพาเดดี มทูาปัญญาพร 154 1 ห้วยง ู 5 เมตร 430422 2100984 

6 นายธีรยทุธ จรูเลศิวฒันะกลู 152 1 ห้วยง ู 5 เมตร 430616 2100940 

7 นายเสนห์่ เซม ู 210 1 ห้วยแมล่ะอปุ 4 เมตร 417102 2104382 

8 นายพรเสนห์่ มีชยั 67 1 เสว่า่ลา่โกล๊ะ 4 เมตร 426534 2105001 

9 นายเจาะลาพอ ฤทธ์ินรการนณ์ 23 1 แมล่ะอปุ 12 เมตร 420810 2104112 

 10 นายพิริยะ ฤทธ์ินรการนณ์ 23 1 แมล่ะอปุ 4 เมตร 420737 2104080 

11 นายพลพงษ์ อรุณวรรักษ์ 149 1 คเูชเยโกล๊ะ 5 เมตร 424354 2105949 

12 นายเกรียงไกร ช่ืนชภูาพ 45 1 คเูชเยโกล๊ะ 4 เมตร 424181 2106050 

13 นางเกศรา สมานชนรักษ์ 171 1 ห้วยง ู 4 เมตร  429756 2101291 

14 นายปาเหลอ่ เรืองกิจคณิต 147 1 ห้วยง ู 4 เมตร  429081 2101802 

15 นายเยพ่อ เหมอ่เขอ่ 22 1 ห้วยง ู 4 เมตร 429508 2101852 

16 นางเสาวลกัษณ์ ราตรีวิทวสั 206 1 คเูชเยโกล๊ะ 4 เมตร 425071 2105547 

17 นายทินกร เกษมสขุเลศิ 145/2 1 คเูชเยโกล๊ะ 3 เมตร 424709 2105709 

18 นางตา่เป้อะ ยิง่สนิสทุศัน์ 138/1 1 นาเกลด็หอย 10 เมตร 422794 2104114 

19 นายสทิธิชยั ยิง่สนิสทุศัน์ 271 1  4 เมตร 417813 2106585 

20 น.สหฤทยั ยิ่งสนิสทุศัน์ 884 1 มอทอโกล๊ะ 5 เมตร 425052 2113718 

21 นางพนิดา ยิ่งสนิสทุศัน์  1 นาทีโกล๊ะ 5 เมตร 418313 2103534 

22 นางทิพวรรณ์ ยิง่สนิสทุศัน์  1 นาทีโกล๊ะ 6 เมตร 421745 2102152 

23 นางพะทิวา ยิง่สนิสทุศัน์ 980 1 นาเกลด็หอย 2 เมตร 422794 2104114 

24 นายพชุ เลท่อง 10 1 นาเกลด็หอย 6 เมตร 421951 2104780 
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25 นางซะคือ จิริยมงคลตซ์  146 1 แมล่ะอปุ 10 เมตร 421451 2104032 

26 นายวชิยั จิริยมงคลตซ์ 51 1 แมล่ะอปุ 5 เมตร 421400 2103898 

27 นายกีชาติ สทิธ์ิคงชนะ 86 1 แมล่ะอปุ 4 เมตร 420016 2104862 

28 นางจนัทร์ดี พินิจพิทกัษ์กลุ  1 1 แมล่ะอปุ     

29 นายวีรพงค์ สนัติชยัชาญ 138/3 1 นาเกลด็หอย 10 เมตร 420571 2106151 

30 นางหนอ่โร่สา่  1 นาเกลด็หอย 8 เมตร  422765 2102941 

31 นายนธัพงษ์ รุ่งอรุณคีรีธาร 135 1 พอเสน่าโกล๊ะ 4 เมตร 419825 2104308 

32 นายจอเงท ูคณูสวสัดิ์คีรี 144 1 แมล่ะอปุ 10 เมตร 416761 2104181 

33 นายพิพฒัน์ รุ่งงอรุณคีรีธาร 135 1 แมล่ะอปุ 12 เมตร 419571 2104613 

34 นายกีชาติ สทิธ์ิคงชนะ 86 1 แมล่ะอปุ 10 เมตร 419988 2104531 

35 นางอ านวย หวัใจ 200 1 ข้าวลบี 5 เมตร 420391 2106668 

36 นายจอชิ พงศ์พรศิริกลุ 32 1 แมล่ะอปุ 5 เมตร 424423 2104311 

37 นางวนัดี  วิถีนิตธิรรม     418908 2103722 
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ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

หมู่ท่ี 6 บ้ำนแจ่มหลวง 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นายกษาปณุ์ วิเวกวนารมณ์ 261 1 ห้วยส้มป่อย 5 เมตร 426313 2104566 

2 นายสาอ ูวเิวกวนารมณ์ 62 1 ห้วยส้มป่อย 10 เมตร 246238 2104566 

3 นายศภุชยั สทิธิคงตัง้ 42 1 ห้วยง ู 5 เมตร 427999 2102639 

4 นายพิชิวฒั ฤทธทยักร่ิง 

นายสาลูพ่อ วเิวกวนารมณ์ 

นายดานิ ฤทธทยักร่ิง 

นายนาเสอ่เอพอ เพชรพิชิตชยั 

นายปรีชา ตะแก 

นาง นีเก่อปอ กมลลกัษณ์พงศ์ 

  
 
    1 

 

 

ห้วยน า้แม่

แจม่ 

 

 

40 เมตร 

 

 

425264 

 

 

2103660 

 

 

 
5 นายวิลาศ วเิวกวนารมณ์  90 1 ห้วยแกโจ้เด๊อ

โกล๊ะ 

20 เมตร 424573 2103604 

6 นายตะเอาะ เดน่สอยดาว  1  5 422071 2099872 
7 นายนา่ ชอบมโนนกุลุ  1  6  423105 2103350 
8 นายรังสรรค์ ราตรีวิทวสั  1  7 421866 2101981 
9 นางศิริรัตน์ ฤทยักร่ิม  1  3 429366 2101308 
 10 นายชาญชยั ไพรวลัย์  1   425021 2104028 

11 นายสา่ลพุร วิเวกวนารมณ์  1  20 424060 2102644 

12   2  1 424062 2102646 

13   3  1 424065 2102648 

14 นายพอส่า วทิยาวฒันากลุ  1   425129 2102847 

15 นางบวัคา สนวเิศษณ์ 39 1   434272 2101473 

16 นางสุ่ขชยั สนวเิศษณ์  1   424364 2101245 
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17 นายทอง จ าค า  1   424372 2101227 

18 นายอเนก วิทยาวฒันากลุ  1   425097 2102856 

19 นายฝนเพชร ธงทาส ี 98/1 1 ห้วยโจ๊ะโกล๊ะ 4 เมตร 424948 2104092 

20 นายสทุธิ ฤทยักร่ิม 106 1 ห้วยพร๊ะกอ
โกล๊ะ 

10 เมตร 424707 2103191 

21 นายมีลา สทิธ์ิคงชนะ 56 1 ห้วยง ู 12 เมตร 424897 2102251 

22 นายตา่ชิแง  ชะพาแฮ     424897 2102251 

23 นายเลอ่เสอ่  สมวเิศษณ์     423478 2103135 

24 นายทีดี  สมวเิศษณ์     423485 2103130 

25 นายเมกนี่โก๊ะ  สมวเิศษณ์     424272 2102519 

26 นายหมอ่โพเหล ่ ศิลป์มิตรภาพ     422862 2103762 

27 นายมะชิ  รัตนคงชชยั     423443 2102540 

28 นายอาเระ  วิเวกวนารมร์     424979 2102201 

29 นางวนัวิสาย์  ฤดีวสนัต์     424489 2101799 

30 นายพงษ์ธีระ  ชะนาแฮ     424683 2102417 

31 นางจีรพร  วิทยาวฒันากลุ     423291 2102331 

 นายทอง จ าค า  1   424897 2102251 
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ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.5 บ้ำนห้วยเขียดแห้ง 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นายต้ะน๊ะ อมรอรุนโรจน์     421934 2097895 

2 นายบุ้ตุ๊  จิราภรณ์วิไล     421692 2097859 

3 นายตา่งาพอ อารยะไพฑรูย์     421082 2097312 
4 นายตา่งาพอ อารยะไพฑรูย์     419822 2097268 
5 นายจะดแิฮ สมานชนรักษ์     420201 2097399 
6 นางปพุอ อารยะไพฑรูย์     422508 2098007 
7 นายเออะพอ อนนัต์ไพรัฐ     422525 2096842 
8 นายปิยะพงษ์ อาณาอนนัต์กิจ     422081 2096003 
9 นายสทุศัน์ อาณาอนนัต์กิจ     422009 2095989 
 10 นายเปอะพอ อาภาริตรัิตน์     421177 2095816 
11 นายสา่คาโพ อารยะไพฑรูย์     420340 2095605 
12 นายสพุจน์ วนากลุพิทกัษ์     419934 2095582 
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ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.7 บ้ำนเสำแดง 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นายนิรันดร์ โสภาพรรณราย 154/1 1 ขนุห้วยยา 3.50เมตร 419145 2098321 

2 นายศรัญย์ โสภณภมูิปัญญา 174 1 ขนุห้วยยา 3 เมตร 419148 2098326 

3 นายวฒันา เลศิธรรมพิริยะ 47 1 ขนุห้วยยา 6 เมตร 419144 2098321 

4 นาอนภุทัร เอกต้นกลุ 1 1 ขนุห้วยยา 3.50เมตร 419145 2098322 

5 นายสมชาย เลาว้าง 28 1 ขนุห้วยยา 3 เมตร 419144 2098316 

6 นายอะหลู ่เสาแดงงเกิดกลุ 172 1 ขนุห้วยยา 4 เมตร 419148 2098320 

7 น.สอทมุพร สขุไสวกลุ 35 1 ขนุห้วยยา 3.20 เมตร 419145 2098320 

8 นายอนชิุต ซอ่ยะ่ 22 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 419145 2098320 

9 นายสายณัฑ์ เสม ิ 152 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 419145 2098321 

 10 นายตะวนั พิพิธนวฒักลุ 15 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 419146 2098322 

11 นายสวุขสยาย หวงัวฒันะพาณิชย์ 57 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 421245 2103969 

12 นายธีรศกัดิ์  หลกัศิฬา 69 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 423821 2108827 

13 นายพีรพงษ์  เมฆาภมูิรรม 184 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 418908 2103722 

14 น.สศรัญภคัร รุ้งภคตะวนั 149/1 1 ห้วยสาขาบ้าน
ห้วยยา 

3 เมตร 422423 2104311 

15 นายเอกชยั  เลาล ี 39 1 ห้วยสาขาบ้าน 3 เมตร 421245 2103969 
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ห้วยยา 

 
 

ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

บ้ำนแม่ละอุป 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นายมชีา วถีินิติธรรม ¬- 1 ห้วยยา 2 เมตร 471519 2101134 

2   2 ห้วยยา 3 เมตร  417480 2101065 

3 นายเชติพงศ์ ยาสกุพนสั - 1 ห้วยยา 6 เมตร 419907 2101785 

4 นางสมุาล ีเพชรพิชิตชยั - 1 ห้วยยา 5 เมตร 421285 2100696 

5 นางฉีศิเปิม กล้าหาญ - 1 ห้วยยา 6 เมตร 421384 2101066 

6 นายสา่พ ูเพชรพิชิตชยั - 1 ห้วยยา 5 เมตร 421058 2100625 

7 นางชศูรี ทะบือ - 1 ปปุ๊อ 4 เมตร 420542 2099907 

8 นางเพ็ญนภา เกรียงไกรสโมสร - 1 ห้วยยา 5 เมตร 419402 2100396 

9  - 2 แมล่ะอปุ 10 เมตร  421755 2102182 

 10 นางอิส ุสจุริตธรชน - 1 ปปุ๊อ 4 เมตร 420667 2099954 

11  - 2 ปปุ๊อ 4 เมตร 420751 2099963 

12 นายอิตุ๊  2 ห้วยยา 4 เมตร 420912 2100630 

13    ห้วยยา 5 เมตร 420719 2100728 

14 นายทีพอ  2 ห้วยยา 5 เมตร 420149 2100592 

15 นายจอพือลา  ปะติชญากลุ       
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ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลยัาณวิฒันา จ.เชียงใหม่ 

หมู่ที ่4  บ้านห้วยบะบ้า , บ้านห้วยยา7  

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่

บ้าน 

จ านวน 
ฝาย 

ช่ือห้วย ขนาด 
ความยาว 

พกิดั 

X Y 

1 นายพฒันา สนวเิศษ 37 2 หว้ยบะบา้ 5 เมตร 426469 2096859 

2    หว้ยผึ้งหวาน 4 เมตร 423837 2097957 

3 นายพาส่าดี ลีลามีทรัพย ์ 18 1  5 เมตร 425504 2096814 

4 นายศุภโชค สกุลธิติดอย 31 2 หว้ยยแพะฉ่อ 4 เมตร 423126 2095254 

5    หว้ยยแพะฉ่อ 4 เมตร 423138 2095342 

6 นายดิคุนุ วนาสินคฤหาสห์ 9 1 หว้ยบะบา้ 5 เมตร 425218 2096977 

7 นายไพรวนั วนาสินคฤหาสน์ 49 1 หว้ยผึ้งหวาน 4 เมตร 424332 2097796 

8 นายบุรินทร์ พิชิตดีคีรีชยั 19 2 หว้ยบะบา้ 5 เมตร 425814 2096718 

9    หว้ยผึ้งหวาน 4 เมตร 424582 2097537 

 10 นายทองแกว้ ลีลามีทรัพย ์ 28 1 หว้ยบะบา้ 5 เมตร 424680 2097010 

11 นายสุพจน์ ปฐวบีรรพต 40/1 1 หว้ยบะบา้ 5 เมตร 422102 2096596 
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ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลยัาณวิฒันา จ.เชียงใหม่ 

หมู่ที ่4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย  

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่

บ้าน 

จ านวน 
ฝาย 

ช่ือห้วย ขนาด 
ความยาว 

พกิดั 

X Y 

1 นายณฐัพงษ ์พงษน์อ้ยไพรงาม  1   424992 2108013 

2 นายประเสริฐ พรรณงาม  1   425020 2108017 

3 ร.รมธัยมกลยัา  1 หว้ยออ้  425044 2108008 

4 ร.ร สหมิตรวทิยา  1 สหมิตร  425051 2107991 

5 อ.ส.ม กลยัา  1   425070 2107967 

6 ทีม ศ.จ.ศ.บ กลยัา  1   425089 2107951 

7 ทีมงานKTG  1   425100 2107937 

8 กลุ่มสตรีกลยัา  1   425109 2107925 

9 นายพิรสันต ์บูตรสิริสกุล 19 1 หว้ยเม่ียง  423695 2108902 

 10 นางยูห่น่าไฟ ธนวจิิตรากุล     428856 2107199 

11 นายณรงคเ์ดช คุณสมบติั     425250 2102847 

12 นายซอโพวา    ขนัแกว้     425649 2107519 

13 นายสมบูรณ์ ศรีมาลี     426236 2105949 

14 คณะอนุชน  บา้นหนองเจ็ดหน่วย     424574 2105818 

15 ศาสนาจารยช์าตรี แดนพงพี     425062 2107978 

16 นายจีรเดช   แกละมือได่     429186 2105690 

17 นายวรีะ   ยิง่รักเพญ็จนัทร์     424785 2108868 

18 นางธิติรันต ์  พุม่ไสว     425117 2107207 

19 นางสาวนลินพร มวลจนัทร์     428353 2109693 

20 นายชยัรัตน์  สันติชยัชาญ     428856 2107199 
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.7 บ้ำนจันทร์ 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นำยสุทธิพงษ์ สมบูรณ์ค ำ้ชู 176 2 ห้วยอ้อ 4 เมตร 428713 2110030 

2    ห้วยอ้อ 4 เมตร 428699 2110038 

3 นำยสมอะ เขตเนำว์อนุรักษ์ 181 1 ทเีหล่องอโกล๊ะ 4 เมตร 427385 2110305 

4 นำยวิชัย เขตเนำว์อนุรักษ์ 249 1 ทเีหล่องอโกล๊ะ 4 เมตร 427361 2110252 

5 นำยธำรำเขต นิธิภัทรำ 38 1 ทเีหล่องอโกล๊ะ 3 เมตร 427338 2110213 

6 นำยค ำพงษ์ เจตจ ำนงกุล 30     1 ห้วยบ้ำนร้ำง 3 เมตร 426221 2108877 

7 นำงจันทร์ฟอง คุรุกรเกษม  1 ห้วยบ้ำนร้ำง 3 เมตร 429133 2110366 

8 นำยพำแช่พอ เขตปรำกำรไทย 88 1 ห้วยอ้อ 12.5 เมตร 432093 2110682 

9 นำยสมพร ซื่อสกุลกิจ  1 ห้วยเมี่ยง 5 เมตร 424100 2110243 

 10 นำงหทยัรัตน์ โชคใจมั่น  225 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 428713 2113030 

11 นำยธีรชัย คีรีชัยพฤกษำ 81/1 1 ห้วยบ้ำนร้ำง 4 เมตร 426191 2109315 

12 นำงเตือนจิตร อุระเลิศปัญญำ 183 1 ห้วยเมี่ยง 5 เมตร 431819 2110220 

13 นำงฉวีวรรณ กงมะลิ 203 1 ห้วยฮ่อม 5 เมตร 426423 2112241 

14 นำยแดงดี แจ่มจันทร์ 6 1 ห้วยบ้ำนร้ำง 6 เมตร 4425871 2210526 

15 นำงกัญญษรัตน์ ลำภภพเพิ่มพูน 43 1 มอพล่อโกล๊ะ 5 เมตร 426672 2111036 

16 นำงมะลิ เขตปรำกำรไทย 133 1 กี่ฮี่หม่ือโกล๊ะ 5 เมตร 432732 2110217 

17 นำงพัชรำภรณ์ สันติสุขชน 308 1 เบอะข่ำลอโผ่
โกล๊ธ 

5 เมตร 429195 2110595 

18 นำยสมชัย โชคเพิ่มผล 127 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 430570 2109866 

19 นำยพำส่วยพอ วำนิชวิโรจน์ 83 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 433451 2110505 

20 นำงลอย ชัยมังกร 156 1 มอผล่อโกล๊ะ 5 เมตร 425411 211014 

21 นำงสมแดง เขตเนำว์อนุรักษ์ 178 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 432966 2110676 
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.7 บ้ำนเด่น 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นายสรุชยั พิทกัษ์คีรีภมูิ 136 1 ห้วยเมีย้ 6 เมตร 424405 2109826 

2 นายบญุธรรม ธนบญุโชค 26 1 แมแ่จม่น้อย 10 เมตร 428284 2105461 

3 นายจอตา่นพุอ ปหูล ุ 38 1 มอทีโกล๊ะ 10 เมตร 0427152 2107350 
4 นายด ารง ธญัพร 20 1 ห้วยอ้อ 8 เมตร 427844 2109228 
5 นายเจริญศกัดิ์ จินดาเผ่า

ไพบลูย์ 
190     1 พอคาโกล๊ะ 4 เมตร 424515 2110993 

6 นางดวงฤทยั เดน่ตระกลุชยั 123 1 ห้วยอ้อ 8 เมตร 427913 21049291 
7 นายสามารถ เดน่เจิดจ้า 3 1 แมแ่จม่น้อย 10 เมตร 433139 2104328 
8 นายพงษ์พนัธ์ ใกล้แสงธรรม 85 1 ห้วยเปีย้ก 4 เมตร 423236 2110867 
9 น.ส.แสงอารีย์ พทัรวงค์ 8 1 ห้วยงู 4 เมตร 427962 2106014 
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ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณวิฒันา 

หมูที ่1 บ้านห้วยฮ่อม 

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่

บ้าน 

จ านวน 
ฝาย 

ช่ือห้วย ขนาด พกิดั 

กว้าง ยาว X Y 

1 นายมนเทียน  ยอดยิง่ชนธ์ 156 1 หว้ยฮ่อม     3เมตร  426293 2112496 

2 นายธนชยั  เวทยรั์ตน์ทวี 170 1 หว้ยดอกแม่แว  6เมตร  425121 2114726 

3 นายชยัรัตน์  ม่วงคีรีดาบ 152 1 หว้ยฮ่อม 5 เมตร  424654 211396 

4 นายแข่ติ  ฤดีวสัันต ์ 161 1 หว้ยฮ่อม 5 เมตร  422437 2114610 

5 นายโต่โก๊ะ  คณากุลศิริ 21 1 หว้ยฮ่อม 5 เมตร  422400 2114635 

6 นายชาญชยั  ม่วงคีรีดาบ 4 1 หว้ยฮ่อม 4 เมตร  422917 2114342 

7 นายเข่ทู  ใจเลิศบอร 136 1 หว้ยฮ่อม 5 เมตร  422940 2114537 

8 นางแป้พอ ยิง่รักเพญ็
จนัทร์ 

151 1 หว้ยฮ่อม 4 เมตร  424441 2113895 

9 นายดุสิต  เชิงดอย  1 หว้ยฮ่อม  4เมตร  425066 2113845 

10 นายนเรศ ์  ชยัศรีมณฑล 159 1 หว้ยฮ่อม  3เมตร  426355 2113450 

11 นายมูดี  เวทยรั์ตน์ทวี 140 1 หว้ยดอกแม่แว 6เมตร  42109 2116535 

12 นายอภิสิทธ์  สวา่สมบูรณ์
ไพร 

48 1 หว้ยฮ่อม 5 เมตร  425632 2113481 

13 นางอารีย ์ ค  าแสนราช 182 1 หว้ยฮ่อม 5 เมตร  4256362 2116532 

14 นายมูดี เวทยรั์ตน์ทวี 140 2 หว้ยฮอม 
ดอกไมแ้วง 

6เมตร 
6 เมตร 

 425140 
425801 

2116860 

15 นางบุญโพ สิริพฒันา
ไพศาล 

160 1 ดอกไมแ้วง 2 เมตร 6 
เมตร 

425096 2114625 
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

หมู่ที่ 2 บ้ำนสันม่วง 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ชื่อห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พิกัด 

X Y 

1 นายพศิน  เสนาะเลิศสกลุ 275 1   0426965 2112032 

2 นายอุดมสิทธ์ิ  สนัติกลัยา 165 1   0426965 2118075 

3 นางค านึง  พนัธ์ชาวสกลุ 139 1   0426298 2117473 

4 นายสญัญา  ฮือเจ๊ะ 62 1   0426377 2113478 

5 นายแซเหล่  จรูญเลิศวฒันากลุ 72/1 1   0426264 2113569 

6 นายสนดิ  บญัพรเฉลิมกลุ 196 1   0426101 2113599 

7 นายประสิทธ์ิ  ชุมวอ 159 1   0426109 2113592 

8 นายสมุพร  สมาญชาญชยั 183 1   0426070 2113603 

9 นายพะโยคา  เอกชนะภยั 11 1   0426014 2113315 

10 นายค า  ต๊ิบหลา้ 64 1   0426942 211679 

11 นายพาโก่เอ  พนา 127 1     
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.3 บ้ำนจันทร์ 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นำยสุทธิพงษ์ สมบูรณ์ค ำ้ชู 176 2 ห้วยอ้อ 4 เมตร 428713 2110030 

2    ห้วยอ้อ 4 เมตร 428699 2110038 

3 นำยสมอะ เขตเนำว์อนุรักษ์ 181 1 ทเีหล่องอโกล๊ะ 4 เมตร 427385 2110305 

4 นำยวิชัย เขตเนำว์อนุรักษ์ 249 1 ทเีหล่องอโกล๊ะ 4 เมตร 427361 2110252 

5 นำยธำรำเขต นิธิภัทรำ 38 1 ทเีหล่องอโกล๊ะ 3 เมตร 427338 2110213 

6 นำยค ำพงษ์ เจตจ ำนงกุล 30     1 ห้วยบ้ำนร้ำง 3 เมตร 426221 2108877 

7 นำงจันทร์ฟอง คุรุกรเกษม  1 ห้วยบ้ำนร้ำง 3 เมตร 429133 2110366 

8 นำยพำแช่พอ เขตปรำกำรไทย 88 1 ห้วยอ้อ 12.5 เมตร 432093 2110682 

9 นำยสมพร ซื่อสกุลกิจ  1 ห้วยเมี่ยง 5 เมตร 424100 2110243 

 10 นำงหทยัรัตน์ โชคใจมั่น  225 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 428713 2113030 

11 นำยธีรชัย คีรีชัยพฤกษำ 81/1 1 ห้วยบ้ำนร้ำง 4 เมตร 426191 2109315 

12 นำงเตือนจิตร อุระเลิศปัญญำ 183 1 ห้วยเมี่ยง 5 เมตร 431819 2110220 

13 นำงฉวีวรรณ กงมะลิ 203 1 ห้วยฮ่อม 5 เมตร 426423 2112241 

14 นำยแดงดี แจ่มจันทร์ 6 1 ห้วยบ้ำนร้ำง 6 เมตร 4425871 2210526 

15 นำงกัญญษรัตน์ ลำภภพเพิ่มพูน 43 1 มอพล่อโกล๊ะ 5 เมตร 426672 2111036 

16 นำงมะลิ เขตปรำกำรไทย 133 1 กี่ฮี่หม่ือโกล๊ะ 5 เมตร 432732 2110217 

17 นำงพัชรำภรณ์ สันติสุขชน 308 1 เบอะข่ำลอโผ่
โกล๊ธ 

5 เมตร 429195 2110595 

18 นำยสมชัย โชคเพิ่มผล 127 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 430570 2109866 

19 นำยพำส่วยพอ วำนิชวิโรจน์ 83 1 ห้วยอ้อ 5 เมตร 433451 2110505 

20 นำงลอย ชัยมังกร 156 1 มอผล่อโกล๊ะ 5 เมตร 425411 211014 

21 นำงสมแดง เขตเนำว์อนุรักษ์ 178 1 ห้อวยอ้อ 5 เมตร 432966 2110676 
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.4 บ้ำนห้วยบง 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นำยกิตตพิงษ์ นุกำ 39 1 โคแชแย 5 เมตร 423390 2106117 

2 นำยพงห์ศักดิ์ ต่ำสินิ 262 1 โตข่อโกล๊ะ 8 เมตร 422372 210668 

3 นำงพรณธงค์ ตำนำ 47 1 พือโด้ะโกล๊ะ 5 เมตร 428792 2106785 
4 นำงวรรณษำ เกศสุภำพงษ์ 56/1 1 คอปำโกล๊ะ 8 เมตร 423312 2109405 
5 นำยนิรันดร์ ด ำรงอุดมศักดิ์ 289 1 โขล่ขี 5 เมตร 421975 2109333 
6 นำยโซทู ฐิตอัิดมศี 253 1 ห้วยกลำง 8 เมตร 429342 2105268 
7 นำยอินทร ส่องแสง 50/1 1 โนพะแหล่ 10เมตร 428482 2105562 
8 นำยสุนทร เต่อครีซะ 72 1 ที่บอละ 5 เมตร 426420 2106153 
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.5 บ้ำนแจ่มน้อย 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นางเซวา ต่านุแฮ 14 2 มอเบลอโกละ๊ 10 เมตร 432142 2104020 

2    มอเบลอโกละ๊ 10 เมตร 432163 2104008 

3 นางแบคา ผอ่งไพรวลัย ์ 65/2 2 เซ่อดิโกละ๊ 10 เมตร 431675 2106783 

4    เซ่อดิโกละ๊ 5 เมตร 431630 2106679 

5 นางเรือนแกว้ มานะพฒันามงคลล 5 1 มอเบลอโกละ๊ 10 เมตร 432723 2103947 

6 นายมนตรี ปล่าโพ 25 3 แจ่มกลาง 5 เมตร     431863 2105888 

7 นายต่าแอะโพ เจริญวงคเ์กียติ 202 3 แจ่มกลาง 5 เมตร 431551 210588 

8    แจ่มกลาง 5 เมตร 431841 2105902 

9    มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 433042 2104270 

10    มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 432811 2104071 

11    มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 432991 2104267 

12 นายวรวตัน์ หน่อยเชอ  76 4 มุส่าโกละ๊ 5 เมตร 430455 2105386 

13    มุส่าโกละ๊ 4 เมตร 430431 2105397 

14    มุส่าโกละ๊ 5 เมตร 430420 2105417 

15    มุส่าโกละ๊ 5 เมตร 430406 2105458 

16 นายประสิทธ์ โชคพารุ่งเรือง 35 1 เชอโกละ๊ 5 เมตร 433346 2103825 

17 น.สจ๋าเก พฒิุไพรวลัย ์ 58 3 มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 433520 2104540 

18    มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 433511 2104554 

19    มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 433496 2104543 

20 นางวนิดา สุวยีก์ลุ 65 1 มอเบลอโกละ๊ 4 เมตร 432076 2103980 

21 นายจ าพนั วทิยาวฒันากลุ 26 1 ลิโพโกละ๊ 5 เมตร 433362 2105845 

22 นายจอแอะ กวัมู 65/1 1 ลิโพโกละ๊ 5 เมตร 433195 2106433 

23 นายเปล่า เหน่ออ 63/1 1 แม่อิลอ้ 5 เมตร 433880 2105654 
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ต ำบลบ้ำนจนัทร์ อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

  ม.6 บ้ำนนหนองแดง , บ้ำนโป่งขำว 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ชื่อห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พิกัด 

X Y 

1 นำยวินัย เชิดศักด์ศิริกุล 148 2 ม่อวำโกล๊ะ  428081 2116235 

    ม่อวำโกล๊ะ  428777 2116097 

2 นำยเจนภพ ตระกูลล้ำนนำดอย  2 4 เส่อเคำะโกล๊ะ 3 429018 2116829 

    เส่อเคำะโกล๊ะ 3 429092 2116848 

    เส่อเคำะโกล๊ะ 3.5 429116 22116868 

    เส่อเคำะโกล๊ะ 3.5 429169 2116893 

3 นำยวำทู แก้วศรีสุดำ 81 2 เส่อเคำะโกล๊ะ 3.5 428810 21116653 

    เส่อเคำะโกล๊ะ 3 428804 2116622 

4 นำยหม่อคำเย เด่นคีรีรัตน์ 16 1 ยำหร่ีโกล๊ะ 4 429255 2115650 

5 นำยภูวนัตถ์ เด่นคีรีรัตน์ 40 1 ยำหร่ีโกล๊ะ 4 429233 2115640 

6 นำยอนุรักษ์ คณำกุลศิริ 143 2 มอวำโกล๊ะ 4 428646 2116164 

    มอวำโกล๊ะ 4 428675 2116144 

7 นำยพำชิพอ อุโดมโชคสิริ 85/2 4 มอวำโกล๊ะ 4 429144 2116097 

    มอวำโกล๊ะ 4 428675 2116106 

    มอวำโกล๊ะ 3 428955 2115898 

    มอวำโกล๊ะ 3 428939 2115913 

8 นำยเสมอ ภักดีทวีโชค 25 3 โป่แปลด๊อโกล๊ะ 3 428755 2116949 

    โป่แปลด๊อโกล๊ะ 3.5 428789 2117060 

    โป่แปลด๊อโกล๊ะ 3.5 428827 2117198 

9 นำยทอมำ อุทยัพนำดร 18 2 หล่ำเทอดุ๊กุ๊โกล๊ะ 3 430188 2116252 

    หล่ำเทอดุ๊กุ๊โกล๊ะ 3 430239 2116285 

10 นำยจุนุ ฮือเจะ 158 2 ทอืรือชิโกล๊ะ 4 428323 21113464 

    ทอืรือชิโกล๊ะ 4 428141 2113413 
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11 นำยด ำรง วนำกุลพิทกัษ์ 79 1 ห้วยหอย 5 426734 21114139 

12 นำยพรมศักดิ์ สิริภัทรตระกูล  1 เส่อหย่ำโกล๊ะ 4 426244 2112654 

13 นำยนันทกร อุโดมโชคสิริ  1 เส่อหย่ำโกล๊ะ 8 428675 2113734 

14 นำยสมเพชร มิ่งมิตรถำวร  1 เส่อหย่ำโกล๊ะ 3 431010 2115590 

15 นำยนิคม จรูญเกษมกูล  1 เส่อหย่ำโกล๊ะ 4 428676 2113941 

16 นำยหน่ำเก มิ่งมิตรถำวร 32 2 ปูก๋วยโกล๊ะ 4 430852 2115848 

    ปูก๋วยโกล๊ะ 4 430930   2115859 

17 นำยจะชิพอ ตระกูลเจริญ 28 1 โหน่ตำครโกล๊ะ 4 428603 2115749 

18 นำยวปรีชำ เจตนำมงคล 96 1 โพส่ำชิโกล๊ะ 3 427132 2111427 

19 นำยสุวัสวงค์ รำตรีอ ำไพ 108 2 ปูก๋วยโกล๊ะ 3 430507 2115517 

    ปูก๋วยโกล๊ะ 3 430532 2115541 

20 นายจนัทร์ชิ เขตปราการไท 41 2 วา่มีโค่โกละ๊ 3 429906 2110801 

    วา่มีโค่โกละ๊ 3 429905 2110787 

21 นายชาญชยั คูณนิธิกากลู 61 2 หว้ยหอย 4 466507 2115885 

    หว้ยหอย 4 426411 2115974 

22 นายสมเดช ต่าชินิ 4/2 2 หว้ยหอย 3 426396 2116345 

    หว้ยหอย 4 426350 2116103 

23 นายอุดม องคเ์ครือจนัทร์ 156 1 แดลอโกละ๊ 4 427395 2116191 

24 นายสุรันต ์ชุนหวงษส์กลุ 131 1 โป่งขาว 5 427749 2116572 

25 นายพะส่าพะ โชคบา้นจนัทร์ 17 1 ปอด๊อโกละ๊ 3 427090 2115651 

26 นางทีคือ รอเมฆาณิวติั 5 1 ปอด๊อโกละ๊ 3 426500 2115958 

27 นายทองค า โชคบา้นสจนัทร์ 55 1 ปอด๊อโกละ๊ 3 426576 2116434 

28 นายเจาะแอะ คู่เกษมสกลุ 4/3 1 คล่อเปอโค ่ 6 426508 2115868 

29 นายยพาเดดา สุขโพญาณ 160 1 โป่งขาว 7 428143 2116821 

30 น.ส.ชุมแพ ฮองโอว 72 1 โป่งขาว 4 427317 2114867 
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ต ำบลบ้ำนจันทร์ อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

ม.7 บ้ำนเด่น 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ช่ือห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พกัิด 

X Y 

1 นำยสุรชัย พทัิกษ์คีรีภูมิ 136 1 ห้วยเมีย้ 6 เมตร 424405 2109826 

2 นำยบุญธรรม ธนบุญโชค 26 1 แม่แจ่มน้อย 10 เมตร 428284 2105461 

3 นำยจอต่ำนุพอ ปูหลุ 38 1 มอทีโกล๊ะ 10 เมตร 0427152 2107350 
4 นำยด ำรง ธัญพร 20 1 ห้วยอ้อ 8 เมตร 427844 2109228 
5 นำยเจริญศักดิ์ จินดำเผ่ำ

ไพบูลย์ 
190     1 พอคำโกล๊ะ 4 เมตร 424515 2110993 

6 นำงดวงฤทัย เด่นตระกุล
ชัย 

123 1 ห้วยอ้อ 8 เมตร 427913 21049291 

7 นำยสำมำรถ เด่นเจิดจ้ำ 3 1 แม่แจ่มน้อย 10 เมตร 433139 2104328 
8 นำยพงษ์พันธ์ ใกล้แสง

ธรรม 
85 1 ห้วยเป้ียก 4 เมตร 423236 2110867 

9 น.สแสงอำรีย์ พัทรวงค์ 8 1 ห้วยงู 4 เมตร 427962 2106014 
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ต ำบลแม่แดด อ ำเภอกลัยำณิวัฒนำ จ.เชียงใหม่ 

บ้ำนแม่ตะละใต้ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล เลขที่
บ้ำน 

จ ำนวน 
ฝำย 

ชื่อห้วย ขนำด 
ควำมยำว 

พิกัด 
X Y 

1 นำยลุงเง สุรำงอุปถัมภ์  1 แม่ผำปู 5 428910 2091256 
2 นำยแซ่เอย อัมมำประเสริฐ  1 แม่แดด

หลวง 
10 435025 2088291 

3 นำยจ่ำเงย เด่นสทธ์ิคุณ  1 แม่แดด
หลวง 

10 435025 2088409 

4 นำยพร เสยียศพนำกุล  1 แม่แดด
หลวง 

10 434965 2088527 

5 นำยเจริญ อำชีพบริสุทธ์ิ  1 แม่น ำ้แม่
ตะละ 

10 436227 2900345 

6 นำยจ่ำเงย เด่นสิทธ์ิคุณ  1 แม่ตะละ 10 436557 2090461 
7 นำยจูคำ จอนแดนดอย  1 แม่ตะละใต้ 10 433380 2089010 
8 นำยนะซู จะหละ  1 แม่ละตะ 10 436633 2090399 
9 นำยตโิพ วัชรอังกุล  1 แม่ตะละ 10 433609 2088459 
10 นำยดีโพ สุรำงค์อุปถัมภ์  1 ปำกก้ำ 6 436327 2088811 
11 นำยหม่อทูเง สนิทอักษร

วำจำ 
 1 แม่น ำ้แม่

ตะละ 
7 434953 2087850 

12 นำยสุทำ สุรำงอุปถัมภ์  1 แม่ตะละ 8 438172 2088992 
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ที่ อท ๓/๒๕๖๔         
 ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔ 

เร่ือง                   ขอรับการสนบัสนนุ  ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มลิ 
 

เรียน                  นายอคัรรัตน์  ดวงแก้ว ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั 
สิง่ที่แนบมาด้วย  ๑.หนงัสอืประชาคมหมูบ้่าน 
                          ๒.รายช่ือราฏรที่เข้าร่วมโครงการ  

                             เน่ืองจากชมุชนต าบลแจม่หลวง ต าบลวดัจนัทร์ ต าบลแมแ่ดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา ตัง้อยูท่ิศเหนือ

ของอ าเภอแมแ่จม่และเป็นต้นก าเนิดของแมน่ า้แมแ่จม่ ซึ่งเป็นสาขาหลกัของแมน่ า้ปิง ปัจจบุนัเกิดปรากฎการณ์ฝน

ตกไมถ่กูต้องตามฤดกูาล ฝนทิง้ชว่งของทกุปีท าให้ปริมาณน า้ของสาขาล าน า้แมแ่จม่บริเวณขนุแจม่แห้งลดลงอย่าง

เห็นได้ชดั ดงันัน้เพ่ือเป็นการดงึปริมาณน า้ไมใ่ห้แห้งขอด ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันาทัง้ ๓ ต าบล ในจ านวน 

๑๕  หมูบ้่านมีความประสงค์ท่ีจะสร้างฝายชะลอน า้  ชะลอความชุม่ชืน้ ชะลอการไหลของกระแสงน า้จ านวน ๓๐๐ 

ฝาย เพ่ือเป็นการตอบสนองพระราชด าริสืบสานรักษาตอ่ยอดพระราชปณิธาน ร.๙ ดงันีข้อให้ทา่นอนเุคราะห์ปนูซี

เมนจ านวน ๔,๓๐๐ ถงุ และไวเมท ขนาด ๖ มิล จ านวน ๔๐ ม้วน (เร่ิมท าฝาย เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔)  

                        องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย กราบขอขอบพระคณุที่สนบัสนนุ  “โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สืบสำน 
รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” ระยะที่ ๖ จะมีพิธีมอบปนูประมาณเดือนธนัวาคม ๒๕๖๔  ณ.ที่วา่การอ าเภอกลัยาณิ

วฒันา (จัดท ำกิจกรรมงำนเฉลมิพระเกียรติ วันอำทติย์ที่ ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ.ที่ว่ำกำรอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ) 

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                        
                                                                                                 นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๔/๒๕๖๔         
 ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน               นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา (นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) 

  

                       เน่ืองในวโรกาส สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา 

๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินีจดัท ากิจกรรมงาน

เฉลิมพระเกียรต ิ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน า้กึง่ถาวร ณ.อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม(่ เป็น

โครงการตอ่ยอดจากปี๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน า้ ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาด

แคลนน า้ของราษฏร โดย ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันาทัง้ ๓ ต าบล ในจ านวน ๑๕  หมูบ้่านมีความประสงค์ท่ีจะสร้าง

ฝายชะลอน า้  ชะลอความชุ่มชืน้ ชะลอการไหลของกระแสงน า้จ านวน ๓๐๐ ฝาย เพ่ือเป็นการตอบสนองพระราชด าริสบื

สานรักษาตอ่ยอดพระราชปณิธาน ร.๙ (เร่ิมท าฝาย เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔ )                                                  

                         องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย กราบขอขอบพระคณุท่ีสนบัสนนุ  “โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สืบ

สำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” ระยะท่ี ๖ จะมีพิธีมอบปนูประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๔  ณ.ท่ีวา่การ

อ าเภอกลัยาณิวฒันา (จัดท ำกจิกรรมงำนเฉลิมพระเกียรติ วันอำทติย์ที่ ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ.ที่ว่ำกำร

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ) 

                  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                   
                                                                                     นาย ภสูวสัด์ิ          สขุเลีย้ง 

                                   ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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บนัทกึการประชมุประชาคมราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันา 

วยัท่ี 6 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชมุคริสตจกัรบ้านใหม่ 

หมูท่ี่ 2 ต.แจม่หลวง อ.กลยัาณิวฒันา จ.เชียงใหม่ 

เวลา 9:00 น – 11.30 น 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ ไมมี่ 

วาระท่ี 2 เร่ืองการสร้างฝายชะลอน า้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

               ท่ีประชมุ นาย สว่าง ชยัสินมิตรภาพ ประธานท่ีประชมุได้กลา่วตอ่ท่ีประชมุ ตามท่ีราษฎรในชมุชนตา่งๆ

ทัง้ 3 ต าบล แจม่หลวง บ้านจนัทร์ แมแ่ดด ในอ าภอกลัยาณิวฒันา มีความประสงค์ท่ีจะสร้างฝายกึ่งถาวรตามล า

ห้วยสายตา่งๆของขนุน า้แมแ่จม่ เพื่อชะลอความชมุชืน้และชะลอการไหลของกระแสน า้ วิกฤตตโิควิด -19 ได้ลดหาย

เป็นล าดบัพ้นขีดอนัตรายแล้วพวกเรามีความคิดเห็นอยา่งไรบ้างครับ 

               ท่ีประชมุ นายหม่อคา ได้ยกมือขออนญุาตแล้วได้กลา่วขอให้ทา่นประธานให้ คณุอทุยั พายพัธนกร ตวัแทน

ขององค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทยชีแ้จงการร่วมมือและสนบัสนนุเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัท่ีประชมุครับ 

ประธาน ขอเรียนเชิญ ทา่นอทุยั พายพัธนกร ชว่ยชีแ้จงให้ท่ีประชมุครับ 

              นาย อทุยั พายพัธนกร ได้กล่าวว่า การท างานร่วมกบัป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างฝาย

ชะลอน า้กึ่งถาวรนัน้เป็นการสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการสืบสานรักษาตอ่ยอดพระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัราชกาลท่ี 9 เพ่ือสร้างความชมุชืน้ ชะลอน า้ ดกัตะกอนและเป็นการคงสภาพปริมาณ

ของน า้ไมน่ า้ในล าห้วยแห้งขอด และการสนบัสนนุขององค์กรป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทยนัน้ เป็นการพบกนัตนละ

คร่ึงทางโดยมีองค์กรป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทยสนบัสนนุปนูซีเมนต์และเหล็กเส้นไวเมท สว่นคา่แรงสมทบจาก

ราษฎรในชมุชนเป็นผู้ก่อสร้างเองทัง้หมด และหนว่ยงานราชการในท้องท่ีคอยชว่ยเหลือสนบัสนนุตามความจ าเป็น 

ในชว่งพิธีเปิดฝายอย่างเป็นทางการกบัราษฎรในชมุชนและหนว่ยงานในพืน้ท่ีด้วย 
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                ประธาน นายสว่างชยั ศีลมิตรภาพ ได้กลา่วตามท่ีได้รับฟังข้อชีแ้จงของท่าน อทุยั พายพัธนกร  แล้วท่ี

ประชมุมีความคดิเห็นอยา่งไร ท่ีจะสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ 

หรือไม ่

                ท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พดูคยุกนัอยา่งกว้างขวาง ล้วนแต้เห็นด้วยและพร้อมปฏิบตัหิากได้รับวสัดอุปุกรณ์ 

ปนูซีเมนต์และไวเมท 

               ประธาน นาย สวา่งชยั ศีลมิตรภาพ ตอ่จากนีไ้ปผมขอมตท่ีิประชมุ ถ้าเห็นชอบท่ีจะสร้างฝายชะลอน า้เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรตติามเง่ือนไข ขอความกรุณายกมือ 

               มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ 

  ประธาน ปิดการประชมุเวลา 11 : 00 น 

                                                        ลงช่ือ        ผู้บนัทกึการประชมุ  

           (นายเถกิง ศลิป์มิตรภาพ ) 

                                             ลงช่ือ                   รับรองบนัทึกการประชมุ 

                                      ( นายสวา่งชยั ศลิป์มิตรภาพ )   

                                                       ต าแหนง่ ตวัแทนราษฎรชมุชน อ.กลัยาณิวฒันา 

 

                                                                 ลงช่ือ    พยาน  

                                                                          ( นาย อทุยั พายพัธนกร ) 

             ต าแหนง่           ผู้ประสานงาน 
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ท่ี อท ๕/๒๕๖๔         
 ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง                ขออนญุาต สร้างฝายชะลอน า้ พืน้ท่ีอ าเภอกลัยาณิวฒันา 
 

เรียน               ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี1 (เชียงใหม)่ 
  

                       เน่ืองในวโรกาส สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา 

๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินีจดัท ากิจกรรมงาน

เฉลิมพระเกียรต ิ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการสร้างฝายชะน า้กึง่ถาวร ณ.อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม(่ เป็น

โครงการตอ่ยอดจากปี๒๕๖๐) “ สร้างฝายชะลอน า้ ถวายเป็นพระราชกศุล ”   ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือบรรเทาการขาด

แคลนน า้ของราษฏร โดย ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันาทัง้ ๓ ต าบล ในจ านวน ๑๕  หมูบ้่านมีความประสงค์ท่ีจะสร้าง

ฝายชะลอน า้  ชะลอความชุ่มชืน้ ชะลอการไหลของกระแสงน า้จ านวน ๓๐๐ ฝาย เพ่ือเป็นการตอบสนองพระราชด าริสบื

สานรักษาตอ่ยอดพระราชปณิธาน ร.๙ (เร่ิมท าฝาย เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔ )                                                  

                                 องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย ใคร่ขอท่าน ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี1 

(เชียงใหม)่ อนญุาต สร้างฝายชะลอน า้ พืน้ท่ีอ าเภอกลัยาณิวฒันาทัง้ ๓ ต าบล ดงัได้กลา่วข้างต้น                 

  จงึกราบเรียนเพ่ือโปรดทราบ 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                   
                                                                                     นาย ภสูวสัด์ิ          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 
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ที่ อท ๖/๒๕๖๔         
 ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง      ประธานพิธีรับมอบปนูซเิมนต์“โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สืบสำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ( นายพีระศกัดิ์  ธีรบดี ) 
 

             อ้างถึงหนงัสอืที่ อท ๔ มี.ค.๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔    โครงการเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความได้ทราบแล้วนัน้  

              โดยมีผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” ดงันี ้๑.คณุสหษัพญห์ ร่มโพธ์ิเย็น - ผู้อ านวยการเขต 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ไทวสัด ุ และ รักษาการแทน GM บ้านแอนด์บยีอนด์ สาขาเชียงใหม ่๒.คณุประภาพร แย้มสวสัดิ์ - GM ไทวสัด ุสาขา

เชียงใหม ่๓.นาย ภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ๔.พนัเอก (พิเศษ) พนม  ศรีเผือด 

             จึงขอเรียนเชิญทา่น นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ( นายพีระศกัดิ์  ธีรบดี ) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับมอบ ปนูอดัแรง 

๔,๓๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ 

“Baan & BEYOND” วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น   และ ประธานประชมุ - สรุป  “กำรบริหำรจัดกำร

น ำ้” ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓  ต าบลตวัแทนจ านวน ๕๐ คน ๑๕ หมูบ้่าน จ านวนฝายกึ่งถาวร ๓๐๐ ฝาย วนัพธุที่ ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
                                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ที่ อท ๗/๒๕๖๔         
 ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       พิธีรับมอบปนูซิเมนต์“โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สบืสำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายก-ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแจ่มหลวง 
 

             อ้างถึงหนงัสอืที่ อท ๔ มี.ค.๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔    โครงการเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความได้ทราบแล้วนัน้  

              โดยมีผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” ดงันี ้๑.คณุสหษัพญห์ ร่มโพธ์ิเย็น - ผู้อ านวยการเขต 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ไทวสัด ุ และ รักษาการแทน GM บ้านแอนด์บยีอนด์ สาขาเชียงใหม ่๒.คณุประภาพร แย้มสวสัดิ์ - GM ไทวสัด ุสาขา

เชียงใหม ่๓.นาย ภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ๔.พนัเอก (พิเศษ) พนม  ศรีเผือด 

             จึงขอเรียนเชิญทา่น นายก-ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแจ่มหลวง ให้เกียรติพิธีรับมอบ ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ ตะแกรง

ไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั และ “Baan & 

BEYOND” วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น   และ ร่วมประชมุ - สรุป  “กำรบริหำรจัดกำรน ำ้” ราษฎรชมุชน

อ าเภอกลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓  ต าบลตวัแทนจ านวน ๕๐ คน ๑๕ หมูบ้่าน จ านวนฝายกึง่ถาวร ๓๐๐ ฝาย วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
                                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ที่ อท ๘/๒๕๖๔         
 ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       พิธีรับมอบปนูซิเมนต์“โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สบืสำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายก-ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมแ่ดด 
 

             อ้างถึงหนงัสอืที่ อท ๔ มี.ค.๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔    โครงการเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความได้ทราบแล้วนัน้  

              โดยมีผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” ดงันี ้๑.คณุสหษัพญห์ ร่มโพธ์ิเย็น - ผู้อ านวยการเขต 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ไทวสัด ุ และ รักษาการแทน GM บ้านแอนด์บยีอนด์ สาขาเชียงใหม ่๒.คณุประภาพร แย้มสวสัดิ์ - GM ไทวสัด ุสาขา

เชียงใหม ่๓.นาย ภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ๔.พนัเอก (พิเศษ) พนม  ศรีเผือด 

             จึงขอเรียนเชิญทา่น นายก-ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมแ่ดด ให้เกียรติพิธีรับมอบ ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์

เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” 

วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น   และ ร่วมประชมุ - สรุป  “กำรบริหำรจัดกำรน ำ้” ราษฎรชมุชนอ าเภอ

กลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓  ต าบลตวัแทนจ านวน ๕๐ คน ๑๕ หมูบ้่าน จ านวนฝายกึ่งถาวร ๓๐๐ ฝาย วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
                                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ที่ อท ๙/๒๕๖๔         
 ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       พิธีรับมอบปนูซิเมนต์“โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สบืสำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” 
 

เรียน      นายก-ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านจนัทร์ 
 

             อ้างถึงหนงัสอืที่ อท ๔ มี.ค.๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔    โครงการเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความได้ทราบแล้วนัน้  

              โดยมีผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” ดงันี ้๑.คณุสหษัพญห์ ร่มโพธ์ิเย็น - ผู้อ านวยการเขต 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ไทวสัด ุ และ รักษาการแทน GM บ้านแอนด์บยีอนด์ สาขาเชียงใหม ่๒.คณุประภาพร แย้มสวสัดิ์ - GM ไทวสัด ุสาขา

เชียงใหม ่๓.นาย ภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ๔.พนัเอก (พิเศษ) พนม  ศรีเผือด 

             จึงขอเรียนเชิญทา่น นายก-ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านจนัทร์ ให้เกียรติพิธีรับมอบ ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ ตะแกรง

ไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท แตร่าคาอาจมีการเปลีย่นแปลงนะคะ เนื่องจากดวิรอสรุปราคาที่

อพัเดตกบัทางฝ่ายจดัซือ้คะ่จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น   และ ร่วมประชมุ - สรุป  “กำรบริหำรจัดกำรน ำ้” ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓  ต าบลตวัแทน

จ านวน ๕๐ คน ๑๕ หมูบ้่าน จ านวนฝายกึง่ถาวร ๓๐๐ ฝาย วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
                                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ที่ อท ๑๐/๒๕๖๔         
 ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       พิธีรับมอบปนูซิเมนต์“โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สบืสำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” 
 

เรียน      ผกก.สภ.กลัยาณิวฒันา 
 

             อ้างถึงหนงัสอืที่ อท ๔ มี.ค.๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔    โครงการเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชิน ีความได้ทราบแล้วนัน้  

              โดยมีผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” ดงันี ้๑.คณุสหษัพญห์ ร่มโพธ์ิเย็น - ผู้อ านวยการเขต 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ไทวสัด ุ และ รักษาการแทน GM บ้านแอนด์บยีอนด์ สาขาเชียงใหม ่๒.คณุประภาพร แย้มสวสัดิ์ - GM ไทวสัด ุสาขา

เชียงใหม ่๓.นาย ภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ๔.พนัเอก (พิเศษ) พนม  ศรีเผือด 

             จึงขอเรียนเชิญทา่น ผกก.สภ.กลัยาณิวฒันา ให้เกียรติพธีิรับมอบ ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ 

มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท แตร่าคาอาจมีการเปลีย่นแปลงนะคะ เนื่องจากดิวรอสรุปราคาที่อพัเดตกบัทางฝ่ายจดัซือ้

คะ่จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น   และ 

ร่วมประชมุ - สรุป  “กำรบริหำรจัดกำรน ำ้” ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓  ต าบลตวัแทนจ านวน ๕๐ คน ๑๕ หมูบ้่าน 

จ านวนฝายกึง่ถาวร ๓๐๐ ฝาย วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
                                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ที่ อท ๑๑/๒๕๖๔         
 ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       พิธีรับมอบปนูซิเมนต์“โครงกำร สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สบืสำน รักษำ และต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ” 
 

เรียน      หวัหน้าหนว่ยป้องกนัและพฒันาป่าไม้กลัยาณิวฒันา 
 

             อ้างถึงหนงัสอืที่ อท ๔ มี.ค.๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๖ มีนาคม   ๒๕๖๔    โครงการเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความได้ทราบแล้วนัน้  

              โดยมีผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั และ “Baan & BEYOND” ดงันี ้๑.คณุสหษัพญห์ ร่มโพธ์ิเย็น - ผู้อ านวยการเขต 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ไทวสัด ุ และ รักษาการแทน GM บ้านแอนด์บยีอนด์ สาขาเชียงใหม ่๒.คณุประภาพร แย้มสวสัดิ์ - GM ไทวสัด ุสาขา

เชียงใหม ่๓.นาย ภสูวสัดิ์  สขุเลีย้ง ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย ๔.พนัเอก (พิเศษ) พนม  ศรีเผือด 

             จึงขอเรียนเชิญทา่น หวัหน้าหนว่ยป้องกนัและพฒันาป่าไม้กลัยาณิวฒันา ให้เกียรติพิธีรับมอบ ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ 

ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท แตร่าคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงนะคะ เนื่องจากดวิรอส

รุปราคาที่อพัเดตกบัทางฝ่ายจดัซือ้คะ่จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ จ ากดั และ “Baan & BEYOND” วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น   และ ร่วมประชมุ - สรุป  “กำรบริหำรจัดกำรน ำ้” ราษฎรชมุชนอ าเภอกลัยาณิวฒันา ทัง้ ๓  

ต าบลตวัแทนจ านวน ๕๐ คน ๑๕ หมูบ้่าน จ านวนฝายกึ่งถาวร ๓๐๐ ฝาย วนัพธุที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   

                  จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
                                                                                             นาย ภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

                                               ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๓ /๒๕๖๔ 
        ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน       ผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 
 

                              เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.
๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมล
ลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ 
สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.
ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ท่ี๑ บา้นขนุแม่รวม  จ านวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ท่ี๒ 
บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    จ านวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ 
ฝาย ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ จ านวนฝาย ๑๒  ฝาย    ๑.๕ หมู่ท่ี๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ 
ฝาย ๆขนาด ๑.๖ หมู่ท่ี๗ บา้นเสาแดง  จ านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป จ านวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ 
บา้นหนองเจด็หน่วย  จ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจด็หน่วยจ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ต าบลแม่แดด ๒.๑  
หมูท่ี บา้นแม่ตะละใต ้จ านวนฝาย  ๑๒  ฝาย  
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๓. ต าบลบ้านจนัทร์๓.๑  หมูท่ี๑ บา้นหว้ยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝาย ๓.๒ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบง จ านวนฝาย  ๘   
ฝาย ๓.๓ หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ านวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ท่ี๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่งขาว จ านวนฝาย  
๔๘ ฝายๆ๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บา้นเด่น   จ านวนฝาย  ๙  ฝาย (รวม
ฝายชะลอน ้าทั้งหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน 
๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท) 
                    การจดังานคร้ังน้ีเพื่อใหค้วามจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ และ สมพระเกียรติอยา่ง
ท่ีสุด องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตต์
แกว้แท)้ ประธานเปิดงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ.
ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. หรือ ทาง
ท่าน ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ จะเห็นสมควร 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย,กองทพัภาคท่ี๓,อ าเภอกลัยาณิวฒันา,กอ.รมน.จงัหวดัช.ม
,สภ.กลัยาณิวฒันา,เครือข่ายสานต่อพฒันาชนบทสนองแนวพระราชด าริ,กรมป่าไม,้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นจนัทร์,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง,ขา้ราชการและราษฏรทุก
หมู่เหล่า(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ท่ี อท ๑๔ /๒๕๖๔ 
        ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
เร่ือง       “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน       นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ( นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 
 
                              เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัร
สุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ 
สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.
ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ท่ี๑ บา้น
ขนุแม่รวม  จ  านวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ท่ี๒ บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    จ  านวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ 
หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ ฝาย ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ จ  านวนฝาย 
๑๒  ฝาย    ๑.๕ หมู่ท่ี๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ ฝาย ๆขนาด ๑.๖ หมู่ท่ี๗ บา้นเสาแดง  
จ  านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป จ านวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ บา้นหนองเจด็หน่วย  จ  านวนฝาย  
๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจด็หน่วยจ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ต าบลแม่แดด ๒.๑  หมูท่ี บา้นแม่ตะละใต ้
จ  านวนฝาย  ๑๒  ฝาย  
จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
๓. ต าบลบ้านจันทร์๓.๑  หมูท่ี๑ บา้นหว้ยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝาย ๓.๒ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบง จ านวน
ฝาย  ๘   
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ฝาย ๓.๓ หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ  านวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ท่ี๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่งขาว 
จ านวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์  จ  านวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บา้นเด่น   จ  านวน
ฝาย  ๙  ฝาย (รวมฝายชะลอน ้าทั้งหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา 
๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท) 
                    การจดังานคร้ังน้ีเพื่อแสดงถึง ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ และ สมพระ
เกียรติอยา่งท่ีสุด องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านนายอ าเภอกลัยาณิ
วฒันา ( นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) ใหก้ารสนบัสนุน “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อ
ยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย,กองทพัภาคท่ี๓,อ าเภอกลัยาณิวฒันา,กอ.รมน.
จงัหวดัช.ม,สภ.กลัยาณิวฒันา,เครือข่ายสานต่อพฒันาชนบทสนองแนวพระราชด าริ,กรมป่าไม,้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง,
ขา้ราชการและราษฏรทุกหมู่เหล่า(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาส
น้ีดว้ย 
 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๔ /๒๕๖๔ 
        ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
เร่ือง       “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
 

เรียน       นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ( นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 
 
                              เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัร
สุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ 
สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.
ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ท่ี๑ บา้น
ขนุแม่รวม  จ  านวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ท่ี๒ บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    จ  านวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ 
หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ ฝาย ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ จ  านวนฝาย 
๑๒  ฝาย    ๑.๕ หมู่ท่ี๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ ฝาย ๆขนาด ๑.๖ หมู่ท่ี๗ บา้นเสาแดง  
จ  านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป จ านวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ บา้นหนองเจด็หน่วย  จ  านวนฝาย  
๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจด็หน่วยจ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ต าบลแม่แดด ๒.๑  หมูท่ี บา้นแม่ตะละใต ้
จ  านวนฝาย  ๑๒  ฝาย  
จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
๓. ต าบลบ้านจันทร์๓.๑  หมูท่ี๑ บา้นหว้ยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝาย ๓.๒ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบง จ านวน
ฝาย  ๘   
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ฝาย ๓.๓ หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ  านวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ท่ี๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่งขาว 
จ านวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์  จ  านวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บา้นเด่น   จ  านวน
ฝาย  ๙  ฝาย (รวมฝายชะลอน ้าทั้งหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา 
๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท) 
                    การจดังานคร้ังน้ีเพื่อแสดงถึง ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ และ สมพระ
เกียรติอยา่งท่ีสุด องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านนายอ าเภอกลัยาณิ
วฒันา ( นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) ใหก้ารสนบัสนุน “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อ
ยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย,กองทพัภาคท่ี๓,อ าเภอกลัยาณิวฒันา,กอ.รมน.
จงัหวดัช.ม,สภ.กลัยาณิวฒันา,เครือข่ายสานต่อพฒันาชนบทสนองแนวพระราชด าริ,กรมป่าไม,้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง,
ขา้ราชการและราษฏรทุกหมู่เหล่า(บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาส
น้ีดว้ย 
 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ก าหนดการ ผู้บัญชาการทหารบก(พลเอก ณรงค์พนัธ์ จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ร.๑๐  

เปิดโครงการระยะที๖่ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”   
*********************************** 

วนัอาทติย์ที ่๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔  
เวลา    ๐๙.๕๐ น.      องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา องคก์ารบริหาร               
                                 ส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด  บริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์  ขา้ราชการฯลฯ 
เวลา    ๑๐.๐๐  น.      ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  
                                 ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่ม หลวง องคก์าร              
                                 บริหารส่วนต าบลแม่แดด  บริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์  ขา้ราชการ และ ราษฏรทุกหมู่ 
                                 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา (นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) (รายงาน) 
เวลา   ๑๐.๐๙ น.       ประธานพิธีฯ ข้ึนบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
                                 เปิดกรวยดอกไม ้ ถวายพานพุม่สกัการะ 
    อ่านประกาศราชสุด ี
                                 เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา 
เวลา   ๑๐ ๑๕ น.      ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย (นายภูสวสัดิ์  สุขเลีย้ง) กล่าวรายงาน 
                                 เบิกคณะบุคคล เพือ่เข้ารับ “ ใบประกาศเกยีรตคุิณเพือ่เชิดชูเกยีรต ิ” 
                                 ประธานพธีิฯ  พดูทกัทายประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
เวลา   ๑๐ ๔๐ น.       เยีย่มชม ซุม้เฉลิมพระเกียรติของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด                     
                                 บริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   
เวลา   ๑๑ .๐๐  น.     ประธานพธีิฯ  เปิดโครงการ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราช  
                                 ปณิธาน ร.๙ ”   มีราษฎรเขา้ร่วมโครงการ ๓ต าบล หมู่บา้น ๑๕ หมู่บา้นใหม่  
เวลา   ๑๑ .๓๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกบัหัวหน้าส่วนราชการ 
เวลา   ๑๒.๐๐  น.      ประธานพิธี  เดินทาง กลบั ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ขา้ราชการและประชาชนส่งประธานพิธี 
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ท่ี อท ๑๕ /๒๕๖๔ 
        ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       ขออนุญาต ติดตั้งป้ายงานเฉลิมพระเกียรติ  ฯ 
 

เรียน       นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                             ๒.รายละเอียดของโครงการ 
 

                              เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.
๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมล
ลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ 
สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อ
ยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.
ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ท่ี๑ บา้นขนุแม่รวม  จ านวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ท่ี๒ 
บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    จ านวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ 
ฝาย ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ จ านวนฝาย ๑๒  ฝาย    ๑.๕ หมู่ท่ี๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ 
ฝาย ๆขนาด ๑.๖ หมู่ท่ี๗ บา้นเสาแดง  จ านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป จ านวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ 
บา้นหนองเจด็หน่วย  จ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจด็หน่วยจ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ต าบลแม่แดด ๒.๑  
หมูท่ี บา้นแม่ตะละใต ้จ านวนฝาย  ๑๒  ฝาย  
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๓. ต าบลบ้านจนัทร์๓.๑  หมูท่ี๑ บา้นหว้ยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝาย ๓.๒ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบง จ านวนฝาย  ๘   
ฝาย ๓.๓ หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ านวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ท่ี๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่งขาว จ านวนฝาย  
๔๘ ฝายๆ๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บา้นเด่น   จ านวนฝาย  ๙  ฝาย (รวม
ฝายชะลอน ้าทั้งหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน 
๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท) 
                    การจดังานคร้ังน้ีเพื่อแสดงถึง ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และ สมพระเกียรติ
อยา่งท่ีสุด องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
ขออนุญาต ติดตั้งป้าย งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธา
พิมลลกัษณ พระบรมราชินี  วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วนัท่ี ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ ประตูสวนดอก 
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณท่ี ใหก้ารสนบัสนุน “โครงการ สร้าง
ฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั
เชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 
 ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๖ /๒๕๖๔ 
        ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       ส่งเอกสารเพิ่มเติม (ขออนุญาต สร้างฝายชะลอน ้า พื้นท่ีอ  าเภอกลัยาณิวฒันา) 
 

เรียน       หวัหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ชม๑๒ (วดัจนัทร์) 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. พิกดัฝายชะลอน ้า ๑๙ แผน่ 
 

                             อา้งถึงหนงัสือท่ี ทส ๑๖๑๔.๖.๑๕ (ชม.๑๒/๑๒) ลงวนัท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ขอ้มูลพื้นท่ี
ด าเนินการยงัไม่สมบูรณ์ ทางองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย ไดป้ระสานคณะท างานแกนน าราษฎร ทั้ง ๓ 
ต าบล ๑๕ หมู่บา้น ท าการตรวจสอบพิกดัค่าพิกดัต าแหน่งฝายท่ีด าเนินการ จ านวน ๓๑๒ ฝาย  
 
           

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๗ /๒๕๖๔ 
        ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน      นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา (นายโอภาพล  บวัศรี) 
            

               เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล และ กองทพัภาคท่ี๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 มีการติดเช้ือจากคนสู่คนภายในประเทศ และไดย้กระดบัการ
แจง้เตือนการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นระดบั 3 คือใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงการจดังานความ
ไดท้ราบแลว้นั้น 
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจึงขออนุญาตเล่ือนงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี  โครงการระยะท่ี
๖ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔  ณ. ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่   จนกวา่สถานะการเช้ือไวรัส 

COVID-19 จะเรียบร้อย องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๘ /๒๕๖๔ 
        ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน      นายอคัรรัตน ์ ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ  ากดั 
            

               เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล และ กองทพับก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 มีการติดเช้ือจากคนสู่คนภายในประเทศ และไดย้กระดบัการแจง้
เตือนการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นระดบั 3 คือใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงการจดังานความได้
ทราบแลว้นั้น 
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจึงขออนุญาตเล่ือนงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี  โครงการระยะท่ี
๖ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔  ณ. ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่   จนกวา่สถานะการเช้ือไวรัส 

COVID-19 จะเรียบร้อย องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๑๙ /๒๕๖๔ 
        ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน      คุณชริตา   ปรมธนวตัน ์( OMNI  ACTIVITY  TEAM  LEADER) 
            

               เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล และ กองทพับก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 มีการติดเช้ือจากคนสู่คนภายในประเทศ และไดย้กระดบัการแจง้
เตือนการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นระดบั 3 คือใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงการจดังานความได้
ทราบแลว้นั้น 
               องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยจึงขออนุญาตเล่ือนงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี  โครงการระยะท่ี
๖ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  วนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔  ณ. ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่   จนกวา่สถานะการเช้ือไวรัส 

COVID-19 จะเรียบร้อย องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย ขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๑ /๒๕๖๔ 
        ๑๖ กนัยายน  ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน       ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ 
 

                 อา้งถึงหนงัสือ ท่ี อท ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝาย
ตน้น ้าล  าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ 
๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ท่ี๑ 
บา้นขนุแม่รวม  จ านวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ท่ี๒ บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    จ านวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ หมู่
ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ ฝาย ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียดแหง้ จ านวนฝาย ๑๒  ฝาย    
๑.๕ หมู่ท่ี๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ ฝาย ๆขนาด ๑.๖ หมู่ท่ี๗ บา้นเสาแดง  จ านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   
๑.๗ บา้นแม่ละอุป จ านวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ บา้นหนองเจด็หน่วย  จ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจด็
หน่วยจ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ต าบลแม่แดด ๒.๑  หมูท่ี บา้นแม่ตะละใต ้จ านวนฝาย  ๑๒  ฝาย ๓. ต าบลบ้าน
จนัทร์๓.๑  หมูท่ี๑ บา้นห้วยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝาย ๓.๒ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบง จ านวนฝาย  ๘  ฝาย ๓.๓ หมู่
ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ านวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ท่ี๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่งขาว จ านวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ
๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บา้นเด่น   จ านวนฝาย  ๙  ฝาย (รวมฝายชะลอน ้า
ทั้งหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน 
๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท ความไดท้ราบแลว้นั้น   
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ก าหนดการเดิมมีเหตุตอ้งเล่ือนเพราะสถานการณ์ covid-19 ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการจดักิจกรรมและส่ง
มอบฝายใหก้บัทางราชการได ้ การจะด าเนินการระยะท่ี๗ ปี ๒๕๖๕ เพื่อการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ และ บรรเทา
ความเดือดร้อนของราษฎรในการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ี กจ็ะเสียโอกาส และมีราษฎรร้องขออีกหลายพื้นท่ี 
ทั้ง อ  าเภอกลัยาณิวฒันา อ  าเภอสะเมิง อ  าเภอแม่ทา 
 

                    การจดังานคร้ังน้ีเพื่อสร้าง ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และ สมพระเกียรติอยา่ง
ท่ีสุด องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตต์
แกว้แท)้ ประธานเปิดงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ.
ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หรือ ทางท่าน 
ผูบ้ญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ จะเห็นสมควร 
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย,อ าเภอกลัยาณิวฒันา,โครงการหลวงวดัจนัทร์,กอ.รมน. 
จงัหวดัช.ม,สภ.กลัยาณิวฒันา,เครือข่ายสานต่อพฒันาชนบทสนองแนวพระราชด าริ,กรมป่าไม,้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นจนัทร์,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด,องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง,ขา้ราชการและ
ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกนัภาครัฐ-เอกชน) ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย       
                

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๑ /๒๕๖๔ 
        ๑๖ กนัยายน  ๒๕๖๔ 
 

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

เรียน       นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา (นายโอภาพล   บวัศรี) 
 

                 อา้งถึงหนงัสือ ท่ีชม ๒๕๑๘/๑๘๓๙ ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  เน่ืองในวโรกาส 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงาน
เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราช
ปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) มีรา
ษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น ๑.ต าบล
แจ่มหลวง ๑.๑ หมู่ท่ี๑ บา้นขนุแม่รวม  จ านวนฝาย ๒๑ ฝาย ๑.๒ หมู่ท่ี๒ บา้นก่ิวโป่งบา้นใหม่พฒันา    
จ านวนฝาย ๓๖  ฝาย๑.๓ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบะบา้ , บา้นหว้ยยา จ านวนฝาย ๑๔ ฝาย ๑.๔ หมู่ท่ี๕ บา้นหว้ยเขียด
แหง้ จ านวนฝาย ๑๒  ฝาย    ๑.๕ หมู่ท่ี๖ บา้นแจ่มหลวง       จ  านวนฝาย ๒๕ ฝาย ๆขนาด ๑.๖ หมู่ท่ี๗ บา้นเสา
แดง  จ านวนฝาย  ๑๗  ฝาย   ๑.๗ บา้นแม่ละอุป จ านวนฝาย  ๑๙  ฝาย   ๑.๘ บา้นหนองเจด็หน่วย  จ านวนฝาย  
๙  ฝาย ๑.๙ บา้นหนองเจด็หน่วยจ านวนฝาย  ๙  ฝาย ๒. ต าบลแม่แดด ๒.๑  หมท่ีู บา้นแม่ตะละใต ้จ านวนฝาย  
๑๒  ฝาย ๓. ต าบลบ้านจนัทร์๓.๑  หมูท่ี๑ บา้นหว้ยฮ่อม จ านวนฝาย  ๑๕  ฝาย ๓.๒ หมู่ท่ี๔ บา้นหว้ยบง 
จ านวนฝาย  ๘  ฝาย ๓.๓ หมู่ท่ี ๕ บา้นแจ่มนอ้ย   จ านวนฝาย  ๓๖ ฝาย  ๓.๔ หมู่ท่ี๖ บา้นหนองแดง , บา้นโป่ง
ขาว จ านวนฝาย  ๔๘ ฝายๆ๓.๕ หมู่ท่ี ๗ บา้นจนัทร์  จ านวนฝาย  ๒๑  ฝาย ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บา้นเด่น   จ านวน
ฝาย  ๙  ฝาย (รวมฝายชะลอน ้าทั้งหมด ๓๑๒ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  
เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท ความไดท้ราบแลว้นั้น   
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ก าหนดการเดิมมีเหตุตอ้งเล่ือนเพราะสถานการณ์ covid-19 ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการจดัท ากิจกรรมงาน
เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล และ ส่งมอบฝายใหก้บัทางราชการได ้ การจะด าเนินการระยะท่ี๗ ปี 
๒๕๖๕ เพื่อการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ และ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ี กจ็ะ
เสียโอกาส และมีราษฎรร้องขออีกหลายพื้นท่ี ทั้ง อ  าเภอกลัยาณิวฒันา อ  าเภอสะเมิง อ  าเภอแม่ทา 
 

                    ในการน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย เพือ่ใหก้ารจดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ สม
พระเกียรติ ไดท้ าหนงัสือเรียนเชิญ ท่านผูบ้ญัชาการทหารบก(พลเอก ณรงคพ์นัธ ์ จิตตแ์กว้แท)้ ประธานเปิด
งาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ณ. ท่ีวา่การอ าเภอ
กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
                      
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๒ /๒๕๖๔ 

        ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง              ขอเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด” 
 

เรียน              ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมล
ลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล 
๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา 
และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล าธาร ตามแนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ 
ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทติย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “โครงการ 
สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกุศล ”   (รวมฝายชะลอน ้ า
ทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ 
บาท) 
            การน้ี องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทยและคณะ ขอเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ“ สร้างฝายกก่ึง
ถาวร ๓๑๒  ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ” วนัองัคารท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ห้อง
แถลงข่าวจงัหวดัเชียงใหม่ ผูเ้ขา้ร่วมแถลงข่าว ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ   สุขเล้ียง  ๒. นายธวฒัน์ จิตตก์าวนิ (เจา้พนกังาน
ปกครองช านายการ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ๓.นายอุทยั พายพัธนกร  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนรักษป่์าลุ่มน ้าแจ่มตอนบน 
 

               จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
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ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
ท่ี อท ๒๓/๒๕๖๔ 
        ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน            พลตรี วีรวฒัน์ วิวฒัน์วานิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ผูแ้ทนบญัชาการ 
                   ทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ 
 

                 อา้งถึงหนงัสือ ท่ี อท ๒๑ /๒๕๖๔ ลงวนัท่ี  ๑๖ กนัยายน  ๒๕๖๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  เปิดโครงการระยะท่ี ๖ 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” วนัอาทิตยท่ี์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  โดย พลตรี วรีวฒัน์  ววิฒัน์วานิช เลขาธิการกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๓ ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารบก ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความได้
ทราบแลว้นั้น    
 

                เพื่อเป็นเกียรติในความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนโครงการ จึงจดัท าใบ
ประกาศเกียรติคุณ จ านวน ๓๕๘  ใบ  
 

             จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ  
                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
                                                                                      นาย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

                                ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๔ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             คุณชุติพร คงเจริญสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตย ์ ท่ี ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ คุณชุติพร คงเจริญสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่าย
การตลาด บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดัร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การ
อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                              
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๒๕ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             นายประจญ ปรัชญส์กลุ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ นายประจญ ปรัชญส์กลุ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่
ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนั
อาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. กล่าวตอ้นรับ ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พนัธ์  จติต์แก้วแท้) ประธานพธีิราช
สดุดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 
            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๒๖ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             พล.ต.ท.ปิยะ ตะ๊วชิยั  ผบช.ภ.๕ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ พล.ต.ท.ปิยะ ตะ๊วชิยั  ผบช.ภ.๕ ร่วมงาน  “สร้างฝาย
ชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 93 จาก 122 

 

ท่ี อท ๒๗ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ ท่ี1 (เชียงใหม่)
ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนั
อาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๒๘ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิ
วฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัเสาร์ท่ี ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๒๙ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ร่วมงาน  
“สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์  ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๓๐ /๒๕๖๔ 

        ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผูอ้  านวยการ กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการ กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม ร่วมงาน  “สร้างฝาย
ชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัเสาร์ท่ี ๕  ธนัวาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๓๑ /๒๕๖๔ 

        ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             พนัเอกพิเศษ พนม   ศรีเผือด  (กองทพัไทย) 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ พนัเอกพิเศษ พนม   ศรีเผือด  (กองทพัไทย) ร่วมงาน  
“สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

                                                                                               
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
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ท่ี อท ๓๒ /๒๕๖๔ 

        ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผกก.สภ.กลัยาณิวฒันา 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย  กราบเรียนเชิญ  ผกก.สภ.กลัยาณิวฒันา ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบ
สานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัเสาร์ท่ี ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๐.๐๐น. (ขอรับการสนบัสนุนรถน าขบวนประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ระหวา่งท่ี ๔-๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔) 
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
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หนา้ 99 จาก 122 

 

ท่ี อท ๓๓ /๒๕๖๔ 

        ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผูอ้  านวยการ ส านกังาน การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการ ส านกังาน การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ จงัหวดั
เชียงใหม่ ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั
เชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 100 จาก 122 

 

ท่ี อท ๓๔ /๒๕๖๔ 

        ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             ผูอ้  านวยการ ส านกังานชลประทานท่ี ๑ เชียงใหม่ 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กราบเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการ ส านกังานชลประทานท่ี ๑ เชียงใหม่ 
ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนั
เสาร์ท่ี ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์   ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            
 

นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 

 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 101 จาก 122 

 

ท่ี อท ๓๕ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์  บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตย ์ ท่ี ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนเชิญ นายอคัรรัตน์  ดวงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิ
วฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์  ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                             
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 102 จาก 122 

 

ท่ี อท ๓๖ /๒๕๖๔ 

        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกาพฒันา   
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย    ๑. ก าหนดการ 
                      เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเขา้ร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบา้นจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมู่บา้น  “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้ าล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ )  ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท ้ผูบ้ญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝาย
ชะลอน ้ าทั้งหมด ๓๑๒ ฝาย ปูนอดัแรง ๔,๓๐๐ ถุง ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ มว้น หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท)      
 

           ในการน้ี  องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย  กราบเรียนเชิญ นาย รชตะ  รังสฤษฏ ์ มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อกา
พฒันา   ร่วมงาน  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั
เชียงใหม่  วนัอาทิตยท่ี์ ๕  ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  
 

            องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย กองทพัภาคท่ี๓ กรมป่าไม ้ อ าเภอกลัยาณิวฒันา กอ.รมน.จงัหวดั ช.ม โครงการ
หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์  ขา้ราชการ และ 
ราษฏรทุกหมู่เหล่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                             
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๖/๒๕๖๔ 
        ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน            นายธวฒัน์ จิตตก์าวนิ (เจา้พนกังานปกครองช านายการ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอกลัป์ยาณิวฒันา 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  ราษฎรและภาคเอกชนท่ีไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ 
 

                 อา้งถึงหนงัสือ ท่ี ท่ี อท ๒๑ /๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๖ กนัยายน  ๒๕๖๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  เปิดโครงการระยะท่ี ๖ 
“โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ” วนัอาทิตยท่ี์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ท่ีวา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  ความไดท้ราบแลว้นั้น    
 

                เพื่อเป็นเกียรติในความเสียสละส าหรับราษฎรและภาคเอกชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนโครงการ จึงจดัท าใบ
ประกาศเกียรติคุณ จ านวน ๓๕๘  ใบ  
 

             จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบ  
                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
                                                                                      นาย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

                                ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๗/๒๕๖๔ 
        ๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ 
เร่ือง          รำยช่ือหน่วยงำนรำชกำรท่ีร่วมงำน วนัท่ี ๕ ธนัวำคม  ๒๕๖๔ 
 

เรียน            นำยธวฒัน์ จิตตก์ำวนิ (เจำ้พนกังำนปกครองช ำนำยกำร) รักษำรำชกำรแทนนำยอ ำเภอกลัป์ยำณิวฒันำ 
 

                    อำ้งถึงหนงัสือท่ี อท ๓๖/๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๔ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ โครงกำร  “สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อ
ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  มีหน่วยงานราชการ-ภาคเอกชน ทีร่่วมงาน วนัที ่๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ มดีงันี ้
๑. ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่ 
๒.พล.ต.ท.ปิยะ ตะ๊วชิยั  ผบช.ภ.๕ 
๓.ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไม ้ท่ี1 (เชียงใหม่) 
๔.ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 
๕.ผูอ้  ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่ 
๖.ผูอ้  ำนวยกำร ส ำนกังำน กำรไฟฟ้ำเขต 1 ภำคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
๗.ผูอ้  ำนวยกำร ส ำนกังำนชลประทำนท่ี ๑ เชียงใหม่ 
๘.ผกก.สภ.กลัยำณิวฒันำ 
๙.นำยธวฒัน์ จิตตก์ำวนิ (เจำ้พนกังำนปกครองช ำนำยกำร) รักษำรำชกำรแทนนำยอ ำเภอกลัป์ยำณิวฒันำ 
๑๐. บริษทั ซีอำร์ซี ไทวสัดุ จ ำกดั (คุณศกัด์ิชยั ตำมบุญ)  
๑๑.เจำ้ดำววนั บูรณศิลปิน  (ส ำรองกรณีท่ำนอ่ืนไม่มำ) 
          รำยนำมหวัหนำ้ส่วนรำช๑๐ท่ำนน้ีจะท ำหนำ้บนเวทีและมอบใบเกียรติในควำมเสียสละส ำหรับรำษฎรและภำคเอกชน
ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำร จึงจดัท ำใบประกำศเกียรติคุณ จ ำนวน ๓๕๘  ใบ   
 
             จึงกรำบเรียนเพื่อโปรดทรำบ  
                                                                                         ขอแสดงควำมนบัถือ 

                                                                                             
                                                                                      นำย ภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 
                                                                       ประธำนองคก์ำรป่ำรักษน์ ้ ำแห่งประเทศไทย 
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ที่ อท ๓๘ /๒๕๖๔ 

        ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

เรียน             บก.หนงัสอืพิมพ์เชียงใหมน่ิวส์ 

                   เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระ

ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม

งานเฉลมิพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบ้านจนัทร์ ๓.ต าบลแม่

แดด ๑๕ หมูบ้่าน  “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สบืสาน รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายต้นน า้ล าธาร ตามแนว 

พระราชด าริ( เป็นโครงการตอ่ยอดจากปี ๒๕๖๓ระยะที๖่)  

              ณ.ที่วา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม ่วนัอาทิตย์ที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม ่โดย

พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดดุเีฉลมิพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สบืสาน 

รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝายชะลอน า้ทัง้หมด ๓๑๒ ฝาย ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ 

ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท )สนบัสนนุโดย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดัผู้ เข้าร่วม

แถลงขา่ว ๑.อาจารย์ภสูวสัดิ์   สขุเลีย้ง  ๒. นายอทุยั พายพัธนกร ร คณะท างาน องค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทยขอขอบพระคณุ

มา ณ โอกาสนี ้

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายภสูวสัดิ์          สขุเลีย้ง 

ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๓๙ /๒๕๖๔ 
        ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
เร่ือง       ฝากข่าว “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้ า สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” 
เรียน             บก.หนงัสือพิมพไ์ทยนิวส์ 
                   เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระ
ชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี จดัท ากิจกรรม
งานเฉลมิพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกศุล มีราษฏรเข้าร่วมโครงการ ๓ ต าบล ๑.ต าบลแจ่มหลวง ๒.ต าบลบ้านจนัทร์ ๓.ต าบลแม่
แดด ๑๕ หมูบ้่าน  “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สบืสาน รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”  ฝายต้นน า้ล าธาร ตามแนว 
พระราชด าริ( เป็นโครงการตอ่ยอดจากปี ๒๕๖๓ระยะที๖่)  
              ณ.ที่วา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม ่วนัอาทิตย์ที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จงัหวดัเชียงใหม ่โดย
พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บญัชาการทหารบก (ประธานพิธีราชสดดุเีฉลมิพระเกียรติ “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สบืสาน 
รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” ถวายเป็นพระราชกศุล ”   (รวมฝายชะลอน า้ทัง้หมด ๓๑๒ ฝาย ปนูอดัแรง ๔,๓๐๐ ถงุ 
ตะแกรงไวร์เมช ๔๐ ม้วน หนา ๖ มิล  เป็นจ านวนเงิน ๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท )สนบัสนนุโดย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดัผูเ้ขา้ร่วม
แถลงข่าว ๑.อาจารยภู์สวสัด์ิ   สุขเล้ียง  ๒. นายอุทยั พายพัธนกร ร คณะท างาน องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองค์การป่ารักษ์น า้แหง่ประเทศไทย 
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ท่ี อท ๔๐ /๒๕๖๔ 
        ๒ ธนัวาคม  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       ยกเลิกการงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”   
 

เรียน       หวัหนา้ส่วนราชการ-ส่ือมวลชน-ภาคเอกชน 
 

                 ตามท่ีองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราช
กศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตาม
แนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความไดท้ราบแลว้นั้น 
 
                     องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยขอแจง้ยกเลิกการงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” วนัอาทิตยท่ี์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เน่ืองจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกลวัการ
ติดเช้ือ COVID-19 คลสัเตอร์ในการชุมนุม และระวงั COVID "โอไมครอน" จึงไม่สามารถด าเนินการใหไ้ป
ตามวสัถุประสงค ์และ ขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
                

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
 
 



 
องค์การป่ารักษ์น า้แห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of Thailand 

Tel / Fax: 0 – 933361995                                                   ท่ีอยู ่236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 

Mobile:    0 – 817842076                                                                          ต ำบลยำงเน้ิง  อ ำเภอสำรภี 
www.wilderness-thailand.com                                                                                                        จงัหวดัเชียงใหม่  50140    
 

หนา้ 108 จาก 122 

 

 

ท่ี อท ๔๑ /๒๕๖๔ 
        ๒ ธนัวาคม  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง       ยกเลิกการงาน“โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ”   
 

เรียน       พลตรี วรีวฒัน ์ววิฒันว์านิช  เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ผูแ้ทน
บญัชาการทหารบก (พลเอก ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท)้ 
 

                 ตามท่ีองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย จดัท ากิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราช
กศุล “โครงการ สร้างฝายชะลอน า้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณธิาน ร.๙ ”  ฝายตน้น ้าล  าธาร ตาม
แนว พระราชด าริ( เป็นโครงการต่อยอดจากปี ๒๕๖๓ ระยะท่ี ๖ ) เน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ร.๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ความไดท้ราบแลว้นั้น 
 

                     องคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทยขอแจง้ยกเลิกการงาน “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน 
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ” วนัอาทิตยท่ี์ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เน่ืองจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกลวัการ
ติดเช้ือ COVID-19 คลสัเตอร์ในการชุมนุม และระวงั COVID "โอไมครอน" จึงไม่สามารถด าเนินการใหไ้ป
ตามวสัถุประสงค ์และ ขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
                

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายภูสวสัด์ิ          สุขเล้ียง 

ประธานองคก์ารป่ารักษน์ ้ าแห่งประเทศไทย 
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 “โครงกำร 
 สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สืบสำน รักษำ และ ต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ถวำยเป็นพระรำชกุศล”                                              

ครัง้ที่ ๑ / ๒๕๖๔ 
วันที่  ๕  พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม กัลยำณิวัฒนำ 
------------------------------- 

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา ( นายพีระศกัด์ิ  ธีรบดี ) 
         ๑.๑ เวลา ๑๑.๐๐ พิธีรับมอบปูนซิเมนตร์จาก บ .ไทวสัดุ จ ากดั 
         ๑.๒     “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ระยะท่ี ๖  ถวายเป็นพระราช
กศุล” โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรม
ราชินี 

วาระที่ ๒  เร่ืองหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๑๒ ฝาย 

๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑๔๐ ฝาย ปูน ๑,๗๕๐ ถุง ไวเมช ๑๕ ม้วน 
  ๑.๑ หมู่ท่ี 1 บา้นขนุแม่รวม ๒๑ ฝาย   
   ๑.๒ หมู่ท่ี 2 บา้นก่ิวโป่ง-บา้นใหม่พฒันา ๓๖  ฝาย   
   ๑.๓ หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยบะบา้-บา้นหว้ยยา ๑๔ ฝาย  
   ๑.๔ หมู่ท่ี 5 บา้นหว้ยเขียดแหง้ ๑๒  ฝาย    
  ๑.๕ หมู่ท่ี 6 บา้นแจ่มหลวง  ๒๕ ฝาย ๆขนาด 5-10-20-40 เมตร 
   ๑.๖ หมูท่ี่  7 บา้นเสาแดง ๑๗  ฝาย   
   ๑.๗ หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ละอุป ๑๙  ฝาย    
   ๑.๘ หมู่ท่ี 4 หนองเจด็หน่วย ๑๘ ฝาย 
 
วำระท่ี ๒  เร่ืองหมู่บำ้นท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
๒. ต าบลแม่แดด ๑๒ ฝาย ปูน๔๘๕ ถุง ไวเมช  ๗ม้วน 
      ๒.๑  หมู่ท่ี 3 บำ้นแม่ตะละใต ้๑๒  ฝำย 
๓. ต าบลบ้านจันทร์ ๑๖๐ ฝาย ปูน๒๐๖๕ ถุง ไวเมช ๑๘ ม้วน 
     ๓.๑  หมู่ท่ี 1 บำ้นหว้ยฮ่อม ๑๕  ฝำยๆขนำด 5-10 เมตร 
     ๓.๒ หมู่ท่ี 4 บำ้นหว้ยบง ๘  ฝำย  
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      ๓.๓ หมู่ท่ี 5 บำ้นแจ่มนอ้ย  ๓๖ ฝำยๆขนำด 5-10 เมตร   
      ๓.๔ หมู่ท่ี6 บำ้นหนองแดง , บำ้นโป่งขำว ๔๘ ฝำย  
      ๓.๕ หมู่ท่ี 7 บำ้นจนัทร์ ๒๑  ฝำย  
      ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บำ้นเด่น ๙  ฝำย   
      ๓.๗  หมู่ท่ี ๒ บำ้นสนัม่วง  ๕  ฝำย  
 
วาระที่ ๔       ผู้รับผดิชอบฝาย – ก าหนดวนัสร้างฝาย           
        ๑. ต ำบลแจ่มหลวง 
        ๒. ต ำบลแม่แดด 
        ๓. ต ำบลบำ้นจนัทร์ 
 
 
วาระที่ ๕       เร่ืองสถานที่จดังานเทิดพระเกยีรต ิฯ.   
            ๕.๑ สถำนท่ีจดังำนเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกลำ้
เจำ้อยูห่วัฯ วนัท่ี ๑๘ กรกฏำคม ๒๕๖๔ 
            ๕.๒  อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จ.เชียงใหม่ 
             ๕.๓ รูปแบบงำน 
                   ๕.๓.๑ นอ้มร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินท
รมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วัฯ 
                     ๕.๓.๒  ถวำยรำชสดุดีโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั ฯ 
                     ๕.๓.๓  นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ   
             ๕.๔ กำรเตรียมงำน                                                                      
                      ๕.๔.๑ ผูรั้บผิดชอบเวที                                                         
                     ๕.๔.๒ ผูรั้บผิดชอบ ดำ้นพิธีกำร -พิธีกร                                                 
                     ๕.๔.๓ กำรรักษำควำมปลอดภยั – รถน ำขบวน-รถพยำบำล                                                                                
                     ๕.๔.๔ กำรดูแลมวลชน                                                                               
                    ๕.๔.๕  อำหำรกลำงวนั 
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วาระที่ ๖    เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
                   ๖.๑  ................................................................                                                                               
                  ๖.๒ .................................................................      
                                                                         
วาระที่ ๗    เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
                  ๗.๑  ................................................................                                                                                    
                  ๗.๒.................................................................                      
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ระเบียบวำระกำรประชุม 

“โครงกำร 
 สร้ำงฝำยชะลอน ำ้ สืบสำน รักษำ และ ต่อยอด พระรำชปณิธำน ร.๙ ถวำยเป็นพระรำชกุศล”                                              

ครัง้ที่ ๓ / ๒๕๖๔ 
วันอังคำรที่  ๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม กัลยำณิวัฒนำ 
------------------------------- 

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  นายอ าเภอกลัยาณิวฒันา 
         ๑.๑     “โครงการ สร้างฝายชะลอน ้า สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ ระยะท่ี ๖  ถวายเป็นพระราช
กศุล” โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรม
ราชินี 

วาระที่ ๒  เร่ืองหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๑๒ ฝาย 

๑.ต าบลแจ่มหลวง ๑๔๐ ฝาย ปูน ๑,๗๕๐ ถุง ไวเมช ๑๕ ม้วน 
  ๑.๑ หมู่ท่ี 1 บา้นขนุแม่รวม ๒๑ ฝาย   
   ๑.๒ หมู่ท่ี 2 บา้นก่ิวโป่ง-บา้นใหม่พฒันา ๓๖  ฝาย   
   ๑.๓ หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยบะบา้-บา้นหว้ยยา ๑๔ ฝาย  
   ๑.๔ หมู่ท่ี 5 บา้นหว้ยเขียดแหง้ ๑๒  ฝาย    
  ๑.๕ หมู่ท่ี 6 บา้นแจ่มหลวง  ๒๕ ฝาย ๆขนาด 5-10-20-40 เมตร 
   ๑.๖ หมูท่ี่  7 บา้นเสาแดง ๑๗  ฝาย   
   ๑.๗ หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ละอุป ๑๙  ฝาย    
   ๑.๘ หมู่ท่ี 4 หนองเจด็หน่วย ๑๘ ฝาย 
 
วำระท่ี ๒  เร่ืองหมู่บำ้นท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
๒. ต าบลแม่แดด ๑๒ ฝาย ปูน๔๘๕ ถุง ไวเมช  ๗ม้วน 
      ๒.๑  หมู่ท่ี 3 บำ้นแม่ตะละใต ้๑๒  ฝำย 
๓. ต าบลบ้านจันทร์ ๑๖๐ ฝาย ปูน๒๐๖๕ ถุง ไวเมช ๑๘ ม้วน 
     ๓.๑  หมู่ท่ี 1 บำ้นหว้ยฮ่อม ๑๕  ฝำยๆขนำด 5-10 เมตร 
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     ๓.๒ หมู่ท่ี 4 บำ้นหว้ยบง ๘  ฝำย  
      ๓.๓ หมู่ท่ี 5 บำ้นแจ่มนอ้ย  ๓๖ ฝำยๆขนำด 5-10 เมตร   
      ๓.๔ หมู่ท่ี6 บำ้นหนองแดง , บำ้นโป่งขำว ๔๘ ฝำย  
      ๓.๕ หมู่ท่ี 7 บำ้นจนัทร์ ๒๑  ฝำย  
      ๓.๖  หมู่ท่ี 7  บำ้นเด่น ๙  ฝำย   
      ๓.๗  หมู่ท่ี ๒ บำ้นสนัม่วง  ๕  ฝำย  
๔.๑ สถำนท่ีจดังำนเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกลำ้
เจำ้อยูห่วัฯ วนัท่ี ๑๘ กรกฏำคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๒  อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จ.เชียงใหม่ 
๔.๓ รูปแบบงำน 
                   ๔.๓.๑ นอ้มร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินท
รมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วัฯ 
                     ๔.๓.๒  ถวำยรำชสดุดีโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั ฯ 
                     ๔.๓.๓  นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ   
๔.๔ กำรเตรียมงำน                                                                      
                      ๔.๔.๑ ผูรั้บผิดชอบเวที                                                         
                     ๔.๔.๒ ผูรั้บผิดชอบ ดำ้นพิธีกำร -พิธีกร                                                 
                     ๔.๔.๓ กำรรักษำควำมปลอดภยั – รถน ำขบวน-รถพยำบำล                                                                                
                     ๔.๔.๔ กำรดูแลมวลชน                                                                               
                    ๔.๔.๕  อำหำรกลำงวนั 
วาระที่ ๕    เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
                   ๖.๑  ................................................................                                                                               
                  ๖.๒ .................................................................                                                       
วาระที่ ๖    เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
                  ๗.๑  ................................................................                                                                                    
                  ๗.๒................................................. 
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ตดิตั้งประชาสัมพนัธ์สามแยกอ าเภอจอมทอง – ดอยอนิทนนท์ 
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ป้ำยไวนิล โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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