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      ฝนหยุดตกแลว้ อากาศตอนเชา้เริม่เย็นลง เป็นสญัญาณบง่บอกถึง

เวลาแหง่ความสวยงามของภูมทิัศน์ตามอทุยานตา่งๆ ในฤดหูนาวที่ก าลังจะมาถึง 

ซึ่งพร้อมทีจ่ะดึงดูดให้นักทอ่งเทีย่วเข้ามาชื่นชมกบับรรยากาศอันสวยงาม ของ

ธรรมชาติและป่าเขาอันลอืชื่อของภาคเหนือไดเ้กิดขึน้แลว้ ขอใหม้ีความสขุกับ

หนาวน้ีทุกทา่นคะ่. 
 

ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 

       

      ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ที่ปรึกษา  
 นายธัญญา   เนติธรรมกลุ        ผูอ้ านวยการส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษท์ี ่16  
 นายจงคลา้ย  วรพงศธร      ผู้อ านวยการสว่นอนุรักษ์สัตว์ปา่ 
 นายชาติชาย  นาคทิพวรรณ    ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ  
 นายทวีศักดิ์   ขันธราช     หวัหน้ากลุม่ยทุธศาสตร ์  
บรรณาธิการ 
 นายสมเกียรต ิ คณะแก้ว      เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
กองบรรณาธิการ 
 นางลดัดาวลัย์ แป้นไทย      นางอุมาพร    แก่นขาว  
       นางอารดา     หมีโชติแป้นไทย     
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 วันที่ 29 กันยายน 2556 นายธญัญา  เนติธรรมกุล  

ผอ.ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที ่ 16 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน
ประสานโครงการพระราชด าริ ผอ.ส่วนจัดการตน้น้ า ผอ.ส่วนอ านวยการ และคณะตรวจราชการ
ในพื้นที่อ าเภอแม่วาง จงัหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ หน่วยป้องกันฯที่ ชม.2(ปางเติม), สวนปา่สนัป่า
ตอง,สถานีวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พืชพันธุ์และสตัว์ปา่ที่ 3, หน่วยย่อยฯ ปางเก๊า ,หน่วยจัดการตน้น้ า
ขุนวาง,ด่านตรวจ จุดที่ 5 ขุนวาง( อช.ดอยอินทนนท์), โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
อินทนนท์(ดอยอินทนนท์), อุทยานแห่งชาติขุนวาง. 
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วันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 07.30น. 
นายธัญญา เนตธิรรมกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 เป็นประธานในการจัด

กิจกรรมสภากาแฟตามแผนพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดี สร้างสภาพแวดล้อมและ

โอกาสในการปรกึษาหารือ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ระหว่างผู้บงัคบับัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงในวันนี้สว่นอุทยานและกลุ่มยุทธศาสตร์เปน็เจ้าภาพ. 

20 กันยำยน 2556 เวลำ 
14.00 น. นำยธัญญำ เนติ
ธรรมกุล ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16 เป็นประธำนในกำร
ประชุมหัวหนำ้หน่วยงำน
ภำคสนำมเพื่อก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัตงิำนใน
ปีงบประมำณ 2557 ณ 

ห้องประชุม ส่วนจัดกำรตน้น้ ำ (ห้วยแก้ว).อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



 

 ภารกิจผู้บริหาร 11 17 กันยายน 2556 เวลา 08.00 น.
ผูอ้ านวยการส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่
16 ได้จัดกิจกรรมห่วงใยสขุภาพ โดย
ประสานไปยัง คลีนิคส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามัย
ที่ 10 เชยีงใหม ่เพื่อเข้ามาตรวจสุขภาพ
ประจ าปี แก่ขา้ราชการและพนักงานใน
สังกัด ณ มุมสรา้งสรรค ์ ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 เชยีงใหม ่ โดยไดร้ับ
ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพในปี
น้ี จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 130 คน.  
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18 กย.2556 การแข่งขันกีฬาเปตอง
หญิงรอบรองชนะเลิศระหว่าง ทีมส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16(สาขาแม่สะเรียง) กับส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้น สนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึง่ในแผน 
พฒันาปรบัปรงุวฒันธรรมองคก์ารประจ าปงีบประมาณ 2556.  
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27 กันยายน 2556 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม)่ จัดกิจกรรมตามประเพณเีนื่องในวัน
เกษียณอายรุาชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายรุาชการ ในวันท่ี 30 กันยายน 
2556 ของข้าราชการ 8 ท่าน และลูกจ้างประจ า 14 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน โดยมีพิธีมอบของที่
ระลึกและโล่ห์ประกาศเกียรติคณุ พร้อมท้ังมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ นายรุ่ง หิรญัวงศ์ ซึ่งไดร้ับ
รางวัลข้าราชการดีเด่นของกรมอทุยานฯ ข้าราชการต้นแบบผู้ปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมของ กพ. 
และมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประจ าปี ซึ่งในงานนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล เป็นประธานมอบของที่

ระลึกและของรางวัล โดยมีแขกผู้มี
เกียรตเิช่น นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม ่ และ
ข้าราชการเกษียณอายุอาวุโสหลายท่าน 
ให้เกียรตมิาร่วมงานพร้อมข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมา 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและ
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง.  



 

วันที่ 18 กันยายน 2556 นายธัญญา เนตธิรรมกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่16 
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางไปร่วมพิธีวันคล้ายวนัสถาปนาในวาระครบรอบ 11 ปี และ
วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 117 ปี ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่และพนัธุ์พชืกับกรมป่าไม้
ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงาน ทั่วประเทศ ในสังกดักรมอุทยานฯและกรมปา่ไม้ เข้า
ร่วมพิธี พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏญิาณพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 118 รูป นอกจากนีก้รม
อุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบโล่หแ์ละเกียรติบัตร แก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาต ิ ฯ 
ประจ าปี 56 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเปน็ประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลดังกล่าว.  
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27 กย 2556 นายธัญญา เนติธรรมกุล 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่) เป็นประธานจัดกิจกรรม Coffee 

Cafe' ขึ้น ณ มุมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรม
ในแผนพัฒนาองค์การของกรมอุทยานฯ ซึ่งใน
วันนี้ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรฯและ
กลุ่มงานวิชาการร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

เช้า.  



 

     การประชุมติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการพระราชด าริใน
พ้ืนที่ภาคเหนือโดยส านักพระราชวัง กองทัพภาคท่ี 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สว่นจัดการต้นน้ า 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16(เชียงใหม่) โดยมีผู้แทนส านักพระราชวังและคณะ(ดร.
ไพศาล ล้อมทอง) ที่ปรึกษาโครงการฯพระราชด าริ (นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ) ผอ.
ศูนย์ประสานงานฯ กองทัพภาคท่ี 3 (พลตรีธัญญพรหม อัศวจินดา) ผู้อ านวยการส านัก
สนองงานพระราชด าริ (นายสว่าง กองอินทร์) ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
16 (นายธัญญา เนติธรรมกุล)พร้อมด้วย ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริทุก
ส่วนและหัวหน้าโครงการพระราชด าริทุกโครงการฯ เข้าร่วมประชุม.  
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หลังจากนั้น มีพิธีมอบโล่ห์และเกียรติบัตรแก่ผู้ช่วย 
เหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจ าปี 56 และ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลดังกล่าว.  
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นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดพิธีร าลึกวันคล้ายวัน
สถาปนากรมป่าไม้ พร้อมทั้งท าพิธีทางศาสนาและสืบชะตา บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมีข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานเข้าร่วม
พิธี หลังจากนั้น มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เสร็จแล้วร่วมรับประทาน
อาหาร ซึ่งในวันนี้ ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
กลางวัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา.  
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