
 

 

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

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปทีี ่ปทีี ่ปทีี ่2 2 2 ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่19 19 19 ประจ าเดอืน กรกฎาคม พประจ าเดอืน กรกฎาคม พประจ าเดอืน กรกฎาคม พ...ศศศ. . . 255625562556   

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

ออ..เมือง จเมือง จ..เชียงใหม่ เชียงใหม่ 5010050100  
www.fca16.comwww.fca16.com  

Facebook Facebook ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ที่16 16 --  เชียงใหม่  เชียงใหม่    
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 ในปัจจบุันปรมิาณน ้าฝนอาจดูน้อยลง ความชุกของฝนก็เริม่เว้นระยะหา่ง

ออกไป มคีวามรู้สึกเหมือนฝนไมม่ากพอและไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ทั งนี  อาจเป็น

เพราะอุณหภมูแิละสภาพของทรัพยากรปา่ไม้ที่ถูกทา้ลายและปรากฏการทเีกดิขึ น 

ทางธรรมชาตหิลายดา้น ส่งผลกระทบต่อการตกของฝน แต่เมื่อใดทีฝ่นตกลงมา

มาก ก็จะน้าความเครียดมาสูป่ระชาชนที่อาศัยอยูบ่ริเวณใกล้ภูเขา ด้วยปา่ไมท้ี่ถูก

ตัดถางท้าลายเข้าขั นวิกฤต ไมม่ีต้นไมไ้วค้อยซบัน า้และลดความแรงและเรว็ของ

น ้าปา่ที่ไหลหลาก ส่งผลใหเ้กิดภยัพบิัติอันจะก่อให้เกดิอันตรายต่อชวีิตและ

ทรพัยส์นิ ซึง่สิง่นี เปน็ภาระหนักทีพ่วกเราทกุคนตอ้งรว่มมอืรว่มใจกัน ชว่ยประชาสมัพนัธ์

และสรา้งความเขา้ใจอนัดถึีงคณุคา่ของปา่ไม ้ ทีจ่ะเปน็เกราะคุม้ครองชวีติของทกุคนและ

เพือ่ปกปอ้งทรพัยากรปา่ไมข้องเราไวใ้หด้ทีีส่ดุ  

                                                    ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร ่

      ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ที่ปรึกษา  
 นายธัญญา   เนติธรรมกลุ        ผูอ้า้นวยการสา้นักบรหิารพื นทีอ่นุรกัษท์ี ่16  
 นายจงคลา้ย  วรพงศธร      ผู้อ้านวยการสว่นอนุรักษ์สัตว์ปา่ 
 นายชาติชาย  นาคทิพวรรณ    ผู้อ้านวยการสว่นอ้านวยการ  
บรรณาธิการ 
 นายสมเกียรต ิ คณะแก้ว      เจ้าพนักงานป่าไม้ชา้นาญงาน 
กองบรรณาธิการ 
 นางลดัดาวลัย์ แป้นไทย      นายอักษรา    ทารักษา   
 นางปาริชาต ิ  สะคา้ปัน     นางสาวอมุาพร  แก่นขาว 
 นางอารดา     หมีโชติแปน้ไทย 

  

 วนั พธุ ท่ี 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 
13.00 น. ผูอ้ านวยการส านกับรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษ์
ท่ี 16 (เชยีงใหม)่ มอบหมายใหน้ายมงคล สบืคา้ 
ผูอ้ านวยการสว่นประสานงานโครงการพระราช 

ด าร ิเปน็ประธานเปดิการแขง่ขนักฬีาสาน
สมัพนัธ ์ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการอ านวย 
การและคณะท างานด าเนนิการตามแผนพฒันา
ปรบัปรงุวฒันธรรมองคก์ารประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กจิกรรมท่ี 2 แผนงานดา้นมชีวีติชวีา 
โดยมกีารแขง่ขนักฬีาเปตองและเทเบลิเทนนสิ 
ระหวา่งวนัท่ี 24 กรกฏาคม ถงึ 30 กนัยายน 
2556 ณ ส านกับรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษท่ี์ 16 
(เชยีงใหม)่ 
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เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2556 นายธัญญา เนติธรรมกุล 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16  พร้อมด้วย นาย
จงคล้าย วรพงศธร ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เดินทางไป

เยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจของคลินิกสัตว์ป่า (Wildlife First Aid 
Clinic ) ฝ่ายสุขภาพสัตว์  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
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 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.22 น. นายธัญญา เนตธิรรมกลุ 

ผอ.ส านกัฯ16 พร้อมด้วยข้าราชการและพนกังานในสงักัด ร่วมแห่เทียน

เข้าพรรษา เพื่อน าไปถวาย ณ วัดชัยมงคล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

พร้อมถวายจตุปัจจัยทัยทานเพื่อเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาขนบธรรม- 

เนียมประเพณีอกี ท้ังยังเปน็การสร้างความรักความสามัคคีในหนว่ยงานอกีด้วย. 

     ผู้อ านวยการส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16
(เชียงใหม)่ มอบหมายให้
นายทวีศักดิ์ ขนัธราช หน.
กลุ่มยุทธศาสตร์เป็นผู้แทน 
 การประชุมคณะท างาน
สนับสนุนการด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาอ าเภอ และการน า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อ าเภอไปสู่การปฏิบัติระดับ
จังหวัด คร้ังท่ี 1/2556 วนั 
จันทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2556 
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมศูนย์อ านวยการ
ความเปน็ธรรม ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวดั

เชียงใหม่ โดยก าหนดอ าเภอน าร่องการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ จ านวน 6 อ าเภอ คือ อ าเภอสะ

เมิง อมก๋อย แม่แจ่ม กลัยาณิวัฒนา ฝาง และอ าเภอดอยเต่า 
และมีนายสุรพล สตัยารักษ ์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปน็ประะธานคณะท างาน. 
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         เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.20 น. 
  นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อ านวยการส านัก

บริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 ได้สั่งการให ้ นายจงคล้าย 
วรพงศธร  ผู้อ านวยการสว่นอนุรักษส์ัตว์ป่า  พร้อมด้วย

พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่)ร่วมกัน 
เข้าตรวจสอบการลักลอบคา้และครอบครองสัตวป์่าคุ้มครองชนิดนกปรอดหัว 
โขนรายใหญ่ จากการตรวจตราหาข่าวของเจ้าหนา้ท่ีบริเวณบ้านไม่มีเลขท่ี
ซอย 6 บ้าน.เจดียส์ามยอด ต.บ้านเรือนอ.าซาง จ.ล าพูน จับกมุผู้กระท าผิด
ได้ 1 รายตรวจยึดของกลางนกปรอดหัวโขน จ านวน 582 ตวั.  
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นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

เป็นประธานเปิดงานประชุมวชิาการ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ประจ้าปี 2556 ณ ร.ร ฮอลิเดย์อินน์  

จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ

กรมอุทยานฯให้การต้อนรับ 
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วันที่ 18 

กรกฎาคม2556 

เวลา 7.30น. นาย

ธัญญา เนติธรรม

กุล ผอ.ส านัก16 

จัดกิจกรรมสภา 

กาแฟ ตามแผน 

พัฒนาปรับปรงุ

วัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี สร้างสภาพแวดล้อมและ

โอกาสในการปรึกษาหารือสร้างความเข้าใจท่ีส่งเสริมบรรยากาศในการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพระหว่างผู้บงัคับบญัชาและผู้ใตบ้ังคับบัญชา. 
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วันที่ 13 กรกฏาคม 2556 เวลา 13.57 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล พร้อม

คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟปา่ห้วยน ้าดัง โป่งน ้าร้อนท่า

ปาย ห้วยน ้าดังโดยมีนายกวี ประสมพล ให้การต้อนรับและน้าเยี่ยมชม. 

   นายธญัญา เนติธรรมกลุ 
ผอ.ส านกัฯ16ให้การต้อนรบั 
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 
รมต.ว่าการกระทรวงทรัพ- 
ยาธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 นายมโนพัศ หัวเมืองแกว้ 
อธิบดีกรมอุทยานแหง่ชาตฯิ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธ ิ
นายเสริมยศ สมมัน่ รอง
อธิบดีกรมอุทยานแหง่ชาตฯิพร้อมคณะ ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย 
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 วันที่ 13 กค 2556 เวลา 09.22 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล 

พร้อมคณะ เดนิทางไปตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 

โดยมีนายร่มเย็น ธงสิบสอง ให้การต้อนรับพร้อมทั งบรรยายสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน 
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นายธัญญา เนติธรรมกุล ผอ.ส้านักฯ 16 พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร 

ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า น้าก้าลังเข้าจับกุมพ่อค้าชาวม้ง ที่ลักลอบน้ากล้วยไม้

ป่าหายากมาจ้าหน่ายยังตลาดรวมโชค อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ โดยยดึของ

กลางกล้วยไม้ป่า 12 สายพันธุ์ จ้านวนกว่า 400 ต้น พร้อมทั งน้าตัวส่ง

เจ้าหน้าที่เพื่อด้าเนินคดีต่อไป. 


