
 

          ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอ านวยการ   
          ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 16 ((เชียงใหม่เชียงใหม่) ) ตต..ช้างคลานช้างคลาน  

ออ..เมือง จเมือง จ..เชียงใหม่ เชียงใหม่ 5010050100  
Fca16.comFca16.com  

              ““จุลสารพิทักษ์ไพรจุลสารพิทักษ์ไพร”  ”    
จดหมายขา่ว  ส านกับรหิารพ้ืนทีอ่นรุกัษท์ี ่จดหมายขา่ว  ส านกับรหิารพ้ืนทีอ่นรุกัษท์ี ่16 16 ((เชยีงใหม่เชยีงใหม่))  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปทีี ่ปทีี ่ปทีี ่2 2 2 ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่18 18 18 ประจ าเดอืน มถินุายน พประจ าเดอืน มถินุายน พประจ าเดอืน มถินุายน พ...ศศศ. . . 255625562556   

นายธญัญา เนตธิรรมกลุ นายธญัญา เนตธิรรมกลุ นายธญัญา เนตธิรรมกลุ    
ในฐานะ ผูอ้ านวยการส านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่ในฐานะ ผูอ้ านวยการส านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่ในฐานะ ผูอ้ านวยการส านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่16 16 16    
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 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ต้ังใจ ใหค้วามร่วมมอื รับผิดชอบ และยึด

มั่นในหลักการอย่างจริงจัง ย่อมเป็นหนทางที่จะน าพาให้บรรลุถึงผลส าเร็จ

แห่งเป้าหมาย เราจะช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อรักษา

และคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของเราทุกคน. 

        

          นายธัญญา  เนติธรรมกุล 

     ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  

      ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ที่ปรึกษา  

 นายธัญญา   เนติธรรมกุล        ผูอ้ านวยการส านกับริหารพืน้ทีอ่นรัุกษท์ี ่16  

 นายจงคล้าย  วรพงศธร      ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 นายชาติชาย  นาคทิพวรรณ    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  

บรรณาธิการ 

 นายสมเกียรติ  คณะแก้ว      เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

กองบรรณาธิการ 

 นางลัดดาวัลย์ แปน้ไทย    นายอักษรา   ทารักษา   

 นางปาริชาติ สะค าปัน     นางสาวอุมาพร  แก่นขาว 

 นางอารดา  หมีโชติแปน้ไทย 

วันที่ 29 มิย.56 เวลา 

18.00 น. ตรวจเยี่ยม

อุทยานแห่งชาติศรี

ลานนา โดยมนีาย 

ยศวัฒน์ เธียรสวสัดิ์ 

หัวหน้าอุทยาน ให้

การต้อนรับบรรยาย

สรุปและน าตรวจ. 

 

 

 

เวลา 16.13 น.ตรวจ

เยี่ยม วนอุทยานน  าตก

บัวตองและน  าพุเจ็ดส ี

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

โดยมี นาย ยศวัฒน์ 

เธียรสวัสดิ ์หัวหน้าวน

อุทยานให้การต้อนรับ 

วันที่ 30 มิย.56 11.56 

น.ตรวจเยี่ยมหน่วย

จัดการต้นน  าแม่

สะลวม และสถานี

พัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ

ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว 

จ.เชียงใหม่มีนาย

สมเกียรติ เจรญิสุข 

หน.ให้การต้อนรับ. 



 

เวลา 14.19 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน  าห้วยป่าเลา ต.บ้านปง อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่.โดยมนีายนิเวศน์ เหลีย่มพนัธุ์ หวัหน้าหนว่ยให้การต้อนรับและน าชม 

 เวลา 13.33น. ตรวจเยีย่ม หน่วยปอ้งกันรักษาป่าท่ี ชม.14 (แม่ขาน) ต.แม่สาบ       

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่

  วันพธุ ท่ี 5 มิถุนายน 2556 

ผู้อ านวยการส านักบริหารพื นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 

มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ขันธราช หัวหน้า

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เป็นผูแ้ทน ร่วมพิธีเปดิ 

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวนัสิ่งแวดล้อมโลก 

ประจ าปี 2556 “Think Eat Save หรือ กิน 

อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม” ของส านัก 

งานเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สวนสาธารณะ 

บนที่ดินของการรถไฟฯแลร่วมกับกลุม่งาน

วิชาการและสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหมจ่ัด

นิทรรศการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในงาน. 
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ในวันศกุร์ท่ี 14 มิ.ย. 2556 เวลา  08.00 - 12.00 น. ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นายทวีศักดิ์ ขนัธราช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ 
ร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมแสดงสินคา้ระดับโลก "Canton Fair China กวางโจว       

เทรดแฟร์" โดยความร่วมมอืของส านกังานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ China For-
eign Trade Centre CFTC  เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมมลูค่าทางการตลาด ซึ่งมหกรรม
ดังกล่าวจะเร่ิมขึ นที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในวันที่ 1 ตลุาคม 2556 นี  ในงานนี ม ี
นายธานนิทร์  สภุาแสน ผู้วา่ราชการจังหวดัเชียงใหม่ เปน็ประธาน. 

 เวลา 11.51น. ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจาก  นายสทิธิ์ 

วิมาลา หัวหน้าอทุยานแหง่ชาติขุนขาน ต.แมส่าบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

เวลา 09.59 น.ตรวจเยี่ยม 

และชมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก

หญ้าแฝก ณ ศนูย์สาธติ

การพัฒนารณรงค์การใช้

หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ท่ี 1  

ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ  

จ.เชียงใหม่ โดยนายยุทธ

พงศ์ ศรีค ายอด น าชม. 



 

29 มิย.56 เวลา 8.39 น.นายธัญญา เนติธรรมกลุ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม หน่วย

พิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น  าตกแมส่า)  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม.่ 

เวลา 9.18 น. ตรวจเยีย่มหนว่ยจดัการตน้น  าแมส่า ต.โปง่แยง อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่
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    วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายธญัญา เนติธรรมกุล ผู้อ านวยการส านกั
บริหารพื นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 เข้าร่วมประชุมชี แจงแนวทางและขั นตอนการด าเนิน
โครงการปลูกป่าและฟืน้ฟตู้นน  า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้าน
กล้า 80 พรรษามหาราชินีฯ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีนายปรีชา เร่ง
สมบูรณส์ุข รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธาน. 



 

28 มิย.56 เวลา 14.30น  นายธัญญา เนติธรรมกลุ ผู้อ านวยการส านักฯ 16 ใน
ฐานะตัวแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช เปิดโครงการ “เรา
รักษ์ต้นน  า จากเอไอเอส สานรัก เพื่อน้องด้อยโอกาส” ณ อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ บรรยากาศเปน็ไปด้วยความสนุกสนานและมีความสุขในการจัดงาน
ครั งนี . 
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24 มถินุายน 2556 เวลา 09.00 น. นายธญัญา เนตธิรรมกลุ ผูอ้ านวยการส านกั
บรหิารพื นทีอ่นรุกัษท์ี ่ 16 พรอ้มคณะ เขา้ประชมุเตรยีมการรบัเสดจ็ สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฏุราชกมุาร ณ หอ้งประชมุจงัหวดัเชยีงใหม ่ เพือ่ทรง
ประกอบพธิเีปดิอาคารทีท่ าการศาลปกครองเชยีงใหม ่ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
ในวนัจนัทร ์ที ่1 กค. 2556. 

19 มิย.56 นายธัญญา เนติธรรมกลุ เป็น

ประธานการประชุมผู้บริหารประจ าเดือน 

มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 ส านักฯ 16. 



 

นายเกรียงศักดิ ์ถนอมพันธ ์

หน.อุทยานฯดอยอนิทนนท ์

นางสุพัตรา  เวสสุนทรเทพ 

ผอ.ส่วนประชาสัมพันฯ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล 

ผอ.ส านักฯ 16 

นางวิไล เคียงประดู ่

ผช.ผอ.อาวุโส บ.เอไอเอส 

นายธัญญา เนติธรรมกลุ ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพื นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) 
รายงานตัวและเข้าระชุมหัวหน้าสว่นราช 
การประจ าจังหวัดเชียงใหม ่ครั งท่ี 6/2556 
วันพฤหสับดี ท่ี 27 มถิุนายน 2556 เวลา 
09.00 น. ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดยมีนายธานินทร์ 
สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธาน  
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เวลา 12.20น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจหน่วยจัดการต้นน  า

แม่อวม อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากนาย สกลุเดช 

นันตา พาชมแปลงเพาะช ากล้าไม้ประจ าหน่วยฯ. 

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 10.00 น.นายธัญญา เนติธรรมกลุ พร้อมคณะ 

ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ หน่วยจัดการต้นน  าขุนแม่กลาง อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากนายมัญญา นาคพนและน าชม

แปลงเพาะช ากล้าไม้. 
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