16 มีนาคม 2560
JUTHATIP THAMSIRIPONG
Governor, 2016-17
District 3330, RI
Email: juthatip5051@hotmail.com
EKNARONG KONGPAN
Governor, 2016-17
District 3340, RI
Email: eknarongk@gmail.com
JASON LIM
Governor, 2016-17
District 3350, RI
Email: jasonlim3350@gmail.com
ANUSITH PUVASETH
Governor, 2016-17
District 3360, RI
Email: anusith@shellacthailand.com

เรือ่ ง โครงการแก้มลิงทีห่ นองโนนต่าย จังหวัดสกลนคร
เรียน ท่านนายกสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. เอกสารโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย “ชลาธารแห่งความรัก”
2. แบบฟอร์มการบริจาคเงิน
3. รูปถ่ายการเยีย่ มทีต่ งั ้ โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
ด้วยที่ประชุมสภาร่วมอดีตผู้ว่าการภาคโรตารีในประเทศไทยเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2560 ทีศ่ ูนย์โรตารีฯ ได้มกี ารปรึกษาหารือและเห็นชอบว่าสโมสร
โรตารีในประเทศไทยควรจะทาโครงการในแนวพระราชดาริเพื่อถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ผูท้ รงเป็ นองค์อุปถัมภ์
ของสโมสรโรตารีในประเทศไทยและเพื่อเป็ นการดาเนินตามรอยเบื้องพระยุค ล
บาทของพระองค์ท่าน ตามทีอ่ ดีตประธานโรตารีสากล พิชยั รัตตกุล นาเสนอ
ทัง้ นี้ อดีต ประธานโรตารีส ากล พิช ัย รัต ตกุ ล ได้ห ารือ กับ อธิบ ดีก รม
ชลประทานและพิจารณาเป็ นอย่างดีแล้ว เห็นว่าโครงการแก้มลิงเป็ นโครงการใน
พระราชดาริ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอีสาน เช่น จังหวัดสกลนคร ทีบ่ ้านเสาวัด
ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย เป็ นพืน้ ทีน่ ้าหลากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ า
ในฤดูแ ล้ง หนองน้ าธรรมชาติท่ีห นองโนนต่ าย มีส ภาพตื้น เขิน หากท าเป็ น
โครงการแก้มลิงและมีอาคารท่อรับน้ า จะช่วยแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าตลอด
ทัง้ บรรเทาอุทกภัย อันจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่แก้มลิงอย่าง
น้ อ ย 350 ครัว เรือ น ใช้ ง บประมาณ ในการก่ อ สร้ า ง 35 ล้ า นบาท ซึ่ ง กรม
ชลประทานจะเป็ น ผู้ด าเนิ น การโดยจะเริ่ม ท าการก่ อ สร้างแก้ ม ลิงนี้ ในวัน ที่ 5
ธัน วาคม 2560 และคาดว่าจะเสร็จเรีย บร้อ ยภายใน 4-5 เดือ น ดังรายละเอีย ด
ปรากฏตามโครงการ “ชลาธารแห่งความรัก” ทีแ่ นบเรียนมาพร้อมนี้แล้ว
ผูว้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาครับเลือกทัง้ 4 ภาคมีความเห็นร่วมกันแล้ว
ว่าเป็ นโครงการในแนวพระราชดาริทส่ี โมสรโรตารีในพระบรมราชูปถัมภ์ควรอย่าง
ยิ่ง ที่จ ะด าเนิ น การให้ ป ระสบความส าเร็จ จึง ใคร่ข อให้ ท่ า นได้ ป ระชาสัม พัน ธ์
โครงการแก้มลิงดังกล่าวให้สมาชิกในสโมสรและผูส้ นใจในชุมชนได้ร่วมสนับสนุ น
บริจาคเงินเพื่อโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย โดยใช้แบบฟอร์มบริจาคเงินที่ส่ง
มาพร้อมนี้ และขอเรียนว่าการบริจาคเงินให้มลู นิธภิ าคโรตารีไทยเพื่อโครงการนี้
สามารถนาใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจาปี

c/o Rotary Centre in Thailand, 75/82-83, 32/F, Ocean Tower II, Soi Wattana, Asoke Rd., Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel: 0 2661 6720-1 Fax: 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดาเนินการต่อไปและโปรดแจ้งผลของการบริจาคเป็ นระยะ โดยหวังเป็ นอย่างยิง่
ว่าจะได้รบั ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีเช่นทีเ่ คย จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ด้วยไมตรีจติ แห่งโรตารี

(นางจุฑาทิพย์ ธรรมศิรพิ งษ์)
ผูว้ ่าการภาค 3330 โรตารีสากลปี 2559-60

(นายเอกณรงค์ กองพันธ์)
ผูว้ ่าการภาค 3340 โรตารีสากลปี 2559-60

(นายเจสัน ลิม)
ผูว้ ่าการภาค 3350 โรตารีสากลปี 2559-60

(นายอนุศษิ ฏ์ ภูวเศรษฐ)
ผูว้ ่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2559-60

(นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์)
ผูว้ ่าการภาค 3330 โรตารีสากลปี 2560-61

(นางอรอนงค์ ศิรพิ รมนัส)
ผูว้ ่าการภาค 3340 โรตารีสากลปี 2560-61

(นางมารศี สกุลหลิว)
ผูว้ ่าการภาค 3350 โรตารีสากลปี 2560-61

(นายนิธิ สูงสว่าง)
ผูว้ ่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2560-61

สาเนาเรียน

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทุกท่าน

