รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/ ๒๕60
วันอังคารทีท่ ี่ 31 ตุลาคม 2560
เวลา ๐๙.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ผู้มาประชุม
นายไพศาล
นายวิบูรณ์
นายวรกิตติ
นายพิภัช
พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์
น.ส.อารุณรัตน์
นายวิโรจน์
นายวิชัย
นางพิสมัย
นายชัยเดช
นายณรงค์
นายพิทยา
นายสุชาติ
นางขวัญยืน
นายจีรวุฒิ
นางชนัญพร
นางจิราภา
นายพูนศักดิ์
นางสรัญญา
นายจิตติศักดิ์
นายนเรศ
นายเชิดศักดิ์
นายสมเกียรติ
นายประดิษฐ์
นางปุณณนัทธ์
นายมานะชัย
นายสาเริง
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นายกัมปนาท
นายภาณุพันธุ์
นายณรงค์
นายสโรช
นายสิทธา
น.ส.นภัสวรรณ
น.ส.ธชฤลศุภ
นายประธาน

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ศรีทิพากร
ประจันเขตต์
สุดสงวน
อรุณนุมาศ
หลวงเทพ
หนูเจริญ
ชมเชย
ฝายนันชัย
น้าผึ้ง
จาปาแก้ว
ศิลปชัย
อักษรภาลี
กันทะมัง
เทียมทินกฤต
จันสนุก
ประมงค์
ปุญญกาญจนะ
ศรีปัญญา
ฝีปากเพราะ
คาสีลา
ส่วนบุญ
ใจรังษี
โนชัย
ทองเนื้อดี
สวัสดีนฤนาท
แสงจาปา
ปรางค์มณี
พอจิตร
พิลึก
อินโส
รัตนมาศ
มูลหงษ์
สันติสุข
วรรณ
พยอม

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
พัฒนาการจังหวัดน่าน
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดน่าน
คลังจังหวัดน่าน
แรงงานจังหวัดน่าน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ประกันสังคมจังหวัดน่าน
จัดหางานจังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
เกษตรจังหวัดน่าน
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สหกรณ์จังหวัดน่าน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ประมงจังหวัดน่าน
ขนส่งจังหวัดน่าน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
พาณิชย์จังหวัดน่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
สถิติจังหวัดน่าน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
พลังงานจังหวัดน่าน

๒
นายสุรพล
นายพงศ์ศิลป์
นายดลภาค
นายชนาธิป
นากิติพัฒน์
นางสุรีย์
นายวิทิย
นายจรินทร์
นายภูเบศ
นายปรีชา
นายเกรียงไกร
นายปรัชญา
นายชัยณรงค์
นายประชา
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.พิรุณ
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.เอกกมล
พ.ต.ต.เดี่ยว
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.อ.มณเทียร
พ.ต.ท.อดุลย์
พ.ต.ท.นิวัฒน์
พ.ต.ท.ประเทียม
พ.ต.ท.วิรัตน์
พ.ต.ท.เรวัตร
ร.ต.อ.จิตร
พ.ต.ต.ประเสริฐ
พ.ต.ท.ชลธินาทล
ร.ต.อ.ธนพัฒน์
นายสุเทพ
นางสาวสุภาพ
พล.ต.ธวัช
พ.อ.อภินันท์

วงศ์สุขพิศาล
ผาลา
เนตรใส
เสมแย้ม
กะวัง
มาปลูก
เที่ยงไทย
เก่งสงวนสิทธิ์
พุฒิรัตนาพร
สมชัย
เวชอนุรักษ์
เสริฐลือชา
นันตาสาย
แสนกลาง
ตลึงเพรชร์สกุล
วุฒิศรี
พิมทอง
พงษ์ภูวนันท์
ศรีวิชัย
สันติพงศธร
เรืองนาราบ
ปางวงศ์
กันศร
จอมนงค์
เตชะแก้ว
ทากัน
ขอดเตชะ
กังติ
ต้องใจ
ปันทะนันท์
แปงเครื่อง
กุลาวงศ์
ศรีสว่าง
พรหมจรรยา

ร.อ.ประยุทธ์
พ.ต.ธนวัฒน์
นายจาตุรนต์
นายวรชาติ
นายกิตติศักดิ์
นายสุชาติ

ทัศนพงษ์
บุญจรัส
ลีนะกุล
สิหบัณฑ์
แสนเกษม
เพชรสุทธิ์

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

นายอาเภอเมืองน่าน
นายอาเภอเวียงสา
นายอาเภอภูเพียง
นายอาเภอปัว
นายอาเภอนาน้อย
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอาเภอสองแคว
ผกก.สภ.เมืองน่าน
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
ผกก.สภ.ปัว
รรท.ผกก.สภ.เชียงกลาง
ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
ผกก.สภ.บ้านหลวง
ผกก.สภ.บ่อเกลือ
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.ภูเพียง
ผกก.สภ.เรือง
สวญ.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
สว.สภ.น้ามวบ
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
ผบ.นพค.1 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 15
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน

๓
ว่าที่ร้อยตรีจานงค์
นายสุริยน
นายศกร
นายพิชชา
พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์
นายชินนิวัฒน์
นายอานาจ
นางสาวชนิตา
นายชูเกียรติ
นายนิวัฒน์
นางอัศรายุทธ์
นายสกล
นายชัยศิริ
นายศิริชัย
นายสุรศักดิ์
นายสุชาติ
นางสาวศกุนตลา
นายสุวัฒน์
น.ส.ทองสุข
นายณรงค์ฤทธิ์
นายถวัลย์
นายวรพล
นายบรรจง
นายศักดิ์ชัย
นายเอนก
น.ส.พัชรินทร์
นางรติพร
นางสาวอังสุมา
นายสมศักดิ์
นางจิรวุฒิ
น.ส.สาวนันย์
นายไตรสิทธิ์
นายวันชัย
นายมงคลธัช
นายสุพัฒน์
พ.ต.ท.นวลปราง
พ.ต.ท.สุวิทย์
ร.ต.อ.อนุพงษ์
พ.ต.ทสุทธิพร
นางสาวอธิภัทร
นายอติรุจ

ยาวิชัย
ประภาสะวัต
หลิมศิริวงษ์
คงทน
เพ็ชรแสง
มูลฐี
ผลผ่องใส
เกตุอร่าม
ด่านธนะทรัพย์
ไชยเลิศ
ศรีใจอินทร์
กาญจนากร
ผูลใจเพื่อน
ลิ้มเลิศตระกูล
สุพรรณคง
ภู่เกิด
จันทสิทธ์
โชคสุวัฒนสกุล
พรชุติมา
นุปิง
เรืองกิจการ
รุ่งสิทธิมงคล
เวียงสิมมา
ศรีวิชัย
ดีพรมกุล
โนนจุ้ย
บุญคง
ปัญญา
ยะแสง
คาวงศ์
มีทรัพย์
หงษ์สถิต
พยุงศักดิ์
พวงมาลัย
แก้วรัตนากร
ทัศนพงษ์
พินภูพันธ์
อยู่ดี
นันตา
ก้อวงศ์
จารูญ

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
แทน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
แทน สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯตามอัธยาศัย จ.น่าน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน

แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
แทน สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ๓ น่าน
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่

๔
นายศาตปัญญ์
นายวสันต์
นางอังคณา
นางละมัย
นายเสริฐ
นายทิพมล
นายดนัย
นางอริสา
นายอนุชา
นายเหลี่ยม
นายสุชาติ
นายทวีพัฒน์
นายสมาร์ท
นายประทีป
นายปัญญา
นายวันชาติ
นายวุฒิศักดิ์
นายนุชดา
นางดวงเดือน
นายณัฐวุฒิ
นายสมบัติ
นายชัยณรงค์
นายอนุกุล

สีดานนท์
สุขเกษม
ละออง
อุทธิยา
เจริญดี
เมียงเมิน
คฤหนนท์
บุตรพรม
จันทร์บูรณ์
ฝั้นปุก
ผดุงพันธ์
ไมตรีวิตร์
แก้วบัวดี
แป้นแก้ว
พลเมืองดี
สารใจ
เหว่าโต
ใจพันธ์
โพธิ์ทอง
สายสูง
ชินสุขเสริม
แก้วประทุม
กองแก้ว

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

แทน

ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณบดีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
รก.ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอาเภอนาหมื่น
2. จ่าจังหวัดน่าน
3. ผู้บังคับฝูงบิน 466 น่าน
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดน่าน
5. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
6. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
7. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
8. ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
9. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10 ผู้จัดการธานาคารอาคารสงเคาะห์
11. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
12. นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
13. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – ลาว
14. ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One – Stop Service Center : OSS) น่าน
15. ผู้อานวยการสานักงาน ททท. นักงานแพร่
/16. หัวหน้าอุตุนิยมวิทยาน่าน….

๕
16. หัวหน้าอุตุนิยมวิทยาน่าน
17. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นี่อนุรักษ์ที่ ๑๓
18. ป่าไม้จังหวัดน่าน
19. นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) หน.พฐ.จว.น่าน
20. รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ ๗ น่าน
21. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
22. รก.ยุติธรรมจังหวัดน่าน
23. หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร เขต ๑
24. รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
25. สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๙ พิษณุโลก
26. รก.ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
27. ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
28. ผู้จัดการโครงการปิดทองหลลังพระจังหวัดน่าน
29. ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
30. ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
31. ผู้อานวยการวิทยาสงฆ์นครน่าน
32. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิพนธ์ นิยม
2. นางวิไลวรรณ บุดาสา
3. นายสัญญา กามินทร์
4. นายอาภรณ์ นิลศิริ
5. นางขนิษฐาข์ อมรทิพย์วงศ์
6. นางอรอุมา สินธุชัย

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุม

- เวลา ๐๙.00น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์ ) เป็นประธานดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
๑. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างคนดีมีคุณธรรม
และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2560 ให้แก่ นางชลธชา ชาติประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
อาเภอนาหมื่น(ศึกษาธิการจังหวัดน่าน)
2. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
2.1 พล.ต. ธวัช ศรีสว่าง
ตาแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
2.2 พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ตาแหน่ง ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
2.2 พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง ตาแหน่ง รองผู้อานวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดน่าน
(ฝ่ายทหาร)
2.4 นายสุชาติ ศิลปชัย
ตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดน่าน
2.5 นายสกล กาญจนากร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1
2.6 นายจาตุรนต์ ลีนะกุล
ตาแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
2.7 นายวรชาติ สิหบัณฑ์
ตาแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
2.8 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
2.9 นายวิทิต เที่ยงไทย
ตาแหน่ง นายอาเภอทุ่งช้าง
2.10 นายดลภาค เนตรใส
ตาแหน่ง นายอาเภอภูเพียง
/2.11 นายเกรียงไกร….

๖
2.11 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ ตาแหน่ง นายอาเภอบ้านหลวง
2.12 นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ ตาแหน่ง นายอาเภอแม่จริม
2.13 นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ ตาแหน่ง นายอาเภอนาหมื่น
2.14 นายปรีชา สมชัย
ตาแหน่ง นายอาเภอบ่อเกลือ
2.15 นายประชา แสนกลาง
ตาแหน่ง นายอาเภอสองแคว
2.16 นายกิติพัฒน์ กะวัง
ตาแหน่ง นายอาเภอนาน้อย
2.17 นายปรัชญา เสริญลือชา ตาแหน่ง นายอาเภอสันติสุข
2.18 นายกิตติศักดิ์ แสนเกษม ตาแหน่ง หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
2.19 นายสุชาติ เพชรสุทธิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน
2.20 นายพูนศักดิ์ ประมงค์
ตาแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดน่าน
2.21 นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ตาแหน่ง ผอ.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดน่าน
3. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕60 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ส่วนราชการที่มีส่วนในการจัดงาน
และทุ ก ส่ ว นราชการที่ ใ ห้ ก ารร่ ว มมื อ ในงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1) หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบรพิ ต ร ในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2560 มี ม าตรการผ่ อ นคลายเพิ่ ม ขึ้ น จากรั ฐ บาล
ในการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้ค่อยเป็นค่อยไปพร้อมทั้งการแต่งกายด้วยให้ดาเนินการค่อยเป็นค่อยไป
2) ให้ ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเฝ้ า ระวั ง ภั ย ไฟไม้ ภั ย แล้ ง เฝ้ า ระวั ง ในช่ ว งฤดู ห นาวนี้ ด้ ว ย
และให้ ชลประธานจั งหวั ดน่านบริ หารจัดการน้าหามาตรการแนวทางประหยั ดน้า เพื่ อป้องกั น
การขาดแคนน้า
3) จังหวัดน่านในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเทศการการท่องเที่ยวของจังหวัดจะมีแขกผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จึงให้ทุกท่านต้อนรับดูแลด้วย
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต - ขอบคุณทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สีเหลือง
รอง.ผวจ.น่าน
ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการต่าง ๆ และขอให้ทุกส่วนราชการดูเรื่องตัวชี้วัดของส่วนราชการต่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงานลดการใช้กระดาษ
ผบ.มทบ.38 - สรุปกิจกรรมกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประจาปี 2560 (มบท.38)
1) ขอบคุณทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่ให้ความร่วมมือ กอ.รมน.จว.น่าน เป็นอย่างดี
ไม่มีเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในปีที่ผ่านมา และทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.จว.น่าน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2) สรุป หน้ าที่ของ กอ.รมน.จว.น่าน คือดูแลความเรียบร้อยรักษาความสงบภายในจังหวัดน่าน
และคอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560

/ระเบียบวาระที่ ๓....

๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนตุลาคม 2560
ผอ.ทสจ.น่าน - สรุปผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยแบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 45 กิจกรรม ดังนี้
(1) การป้องกันการตัดไม้ ทาลายป่า
จานวน (7 คดี)
(2) การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
จานวน 15 กิจกรรม
(3) การปลูกต้นไม้ (ทั่วไป)
จานวน ปลูกต้นไม้ 598 ต้น
(4) การเพิ่มพื้นที่ป่า
จานวน 356 ไร่
(5) การเพิ่มพื้นที่แหล่งน้า/อ่างเก็บน้า
จานวน 0 กิจกรรม
(6) การพัฒนาอาชีพเสริมอาชีพ/รายได้ จานวน 2 กิจกรรม
(7) การพัฒนาคน
จานวน 25 กิจกรรม
รวมทั้งหมด
จานวน 4 กิจกรรม
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.2 การรายงานภาพรวมของทีมน่านน้า ประจาเดือนตุลาคม 2560
ผอ.โครงการ
- สถานการณ์น้าในเขตจังหวัดน่าน - อ่างเก็บน้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณเก็บกักน้ารวมกัน
ชลประทานน่าน 57.906 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 56.336 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
97.29 ของความจุอ่างเก็บน้ารวมกันทั้งหมด โดยแยกเป็น
- อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 4 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 25.486 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน
มีปริมาณน้า 24.486 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า (27 ต.ค. 60)
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าปกติ
มีจานวน 3 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงปานกลาง มีจานวน 0 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน ๐ แห่ง
โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 11.60 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 11.16 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของความจุอ่างเก็บน้า (27 ต.ค. 60)
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าปกติ
มีจานวน ๑8 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 3 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงปานกลาง มีจานวน 0 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน 0 แห่ง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. 40 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 20.82 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 19.75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.86 ของความจุอ่างเก็บน้า (27 ต.ค. 60)
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าปกติ
มีจานวน 38 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงปานกลาง มีจานวน 0 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน 1 แห่ง
ปริมาณน้าในเขื่อนสิริกิตติ์ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
ความจุ
9,510.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
8,313.55 ล้านลูกบาศก์เมตร (78.81%)
ปริมาณน้าใช้การ
5,463.55 ล้านลูกบาศก์เมตร (69.74%)
ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 18.65
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
0.910
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
/สภาพน้าท่า….
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สภาพน้าท่า
สภาพน้ าในล าน้ าน่ าน สถานี N1 (สะพานพั ฒนาภาคเหนื อ) ปริ มาณน้ าไหลผ่ าน 92.00
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งปี 2559 มีปริมาณน้าไหลผ่าน 85.52 ลูกบาศก์เมตร/วินาที น้อยกว่าปีที่แล้ว
6.48 ลู กบาศก์เมตร/วินาที เนื่องจากวันที่ 23 ตุ ลาคม 2559 ได้มีฝนตกหนั กมากทางตอนเหนือ
ของลาน้าน่าน ทาให้มีปริมาณน้าน่าน น้อยกว่าปี 2559
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง ประจาเดือนตุลาคม 2560
เกษตรจังหวัดน่าน 1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ได้มีการจัดงานส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ให้หันมา
ปลูกพืชไร่ผสม
2. จัดงานตามรอยพ่อเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน ในวันเสาร์ที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน
ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
3. ได้มีประชาสัมพันธ์ click off ส้มสีทองเมืองน่าน โดยร่วมมือกับซุปเปอร์มาเกตต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน
และประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ที่จะมีการจัดงาน click off ส้มสีทองเมืองน่าน ในวันศุกร์ที่
17 พฤศจิกายน 2560
พาณิชย์จังหวัดน่าน – รายงานข้อมูลการนาเข้าพืชผักในจังหวัดน่าน ในเดือนตุลาคม 2560 ติดตามการตรวจสอบ
ปริมาณการนาเข้าพืชผัก เนื่องจากช่วงฤดูฝนพื้นที่ในการเพาะปลูกมีการทาการเกษตรอื่นๆ จึงทาให้
ปริมาณการผลิตลดลง ทาให้การนาเข้าในเดือนตุลาคมมีการนาเข้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาพืชผักส่วน
ใหญ่สูงขึ้น เช่น ผักบุ้งจีน ผักชี มะเขือเทศ ผักคะน้า พริกขี้หนู
หัวหน้าด่านกักกัน - สรุปข้อมูลสัตว์– ซากสัตว์, มูลค่าสัตว์ – ซากสัตว์, เข้า – ออก จังหวัดน่าน ประจาเดือนตุลาคม 2560
สัตว์น่าน
1. ข้อมูลจานวน สัตว์ เข้า-ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 351 ตัว ออก 68 ตัว
กระบือ นาเข้า 641 ตัว ออก 2 ตัว
สุกร นาเข้า 3613 ตัว ออก 2760 ตัว
ลูกสุกร นาเข้า 3,692 ตัว ออก 160 ตัว
ไก่เนื้อ นาเข้า 24,200 ตัว ออก 1,400 ตัว ไก่ปลดไข่ นาเข้า 6,500 ตัว
ไก่ไข่ นาเข้า 1,000 ตัว
ลูกไก่นาเข้า 13,700 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 21405 ตัว ออก 0 ตัว
2. ข้อมูลจานวน ซากสัตว์ เข้า-ออก จังหวัดน่าน
ซากไข่ไก่ นาเข้า 4,๐93,000 ฟอง
ซากไข่เป็ด นาเข้า 0 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 486,710 กิโลกรัม
ซากเป็ด นาเข้า 0 กิโลกรัม
ซากสุกร นาเข้า 221,202 กิโลกรัม
ซากโค นาเข้า 2,853 กิโลกรัม ออก 0 กิโลกรัม
ซากเครื่องในโค นาเข้า 11,730 กิโลกรัม
ซากเครื่องในสุกร นาเข้า 57,608 กิโลกรัม
ซากกระดูก+ไข ออก 9,000 กิโลกรัม
3. ข้อมูลสัตว์-ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร สปป.ลาว
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น 1,700 กิโลกรัม
ไข่ไก่ 186,000 ฟอง
ไข่เป็ด 36,00 ฟอง
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนตุลาคม 2560
ท่องเที่ยวและกีฬา - สรุปสถานการณ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประจาเดือนตุลาคม 2560 ดังนี้
จังหวัดน่าน สถิตินักท่องเที่ยว ประจาปี 2560 รวมจานวนนักท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 41,420 คน ลดลงจากปี 2559
ร้อยละ 8.57 ชาวไทย จานวน 39294 คน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.5 ชาวต่างชาติ
จานวน 2126 คน เพิ่มขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 55.75 เรียงล าดับต่างชาติที่เข้ามาใน
จั ง หวั ด น่ า นจากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้ 1. จี น 2. ฝรั่ ง เศส 3.สหรั ฐ อเมริ ก า 4. ญี่ ปุ่ น 5. ลาว
ตามลาดับ
/3.5 การรายงานภาพรวม….

๙
3.5 การรายงานภาพรวมทีมน่านการศึกษา ประจาเดือนตุลาคม 2560
ศึกษาธิการ จ.น่าน- รายงานผลการดาเนินงานด้านการศึกษาประจาเดือนตุลาคม 2560
ผลการดาเนินงานโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร สพป.น่าน เขต 2
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและปลุกจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อบูรณาการการดาเนินงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
12 หน่วยงาน
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่นเชื่อมต่อหลักสูตรสถานศึกษา
4. เพื่อพั ฒ นาเด็ กเยาวชนให้ มีทักษะในกระบวนการเรีย นรู้ร่ว มกันการเป็นผู้ นาด้านอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- การดาเนิน งานร่ ว มมือกับเครือข่าย 12 หน่ว ยงานได้แก่ มูล นิธิส วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ,
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,กรมป่าไม้,กรุงเทพมหานคร,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม,กรมส่งเสริมสหกรณ์,องค์การสวนสัตว์,บริษัท ทรูคอร์ปอเรซั่น,บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์,สพฐ การดาเนินงานมี 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จัดอบรมเข้าค่ายนักเรียนในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ,อาเภอบ่อเกลือ(เป็นนักเรียน
ระดับชั้น ป.4-6 จานวน 26 โรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆละ 60 คนรวมทั้งสิ้น
240 คน ระหว่างเดือน มีนาคม 2560 - เมษายน 2560 รุ่นละ 3 วัน
ระยะที่ 2 จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนอาเภอบ่อเกลือ ,อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 26 โรงเรียน บูรณาการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เช่นการปลูกกาแฟร่วมกับ
ไม้ชนิดอื่นๆในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ระยะที่ 3 จัดอบรมโครงการขยายผลให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนละ 2 คน ใน 2 อาเภอ
เดิมและอีก 5 อาเภอ จานวน 38 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 76 คนระหว่าง 6 - 8 ตุลาคม 2560
ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หน.สนง.จังหวัดน่าน ๔.๑ สรุปผลการดาเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน
- สรุปข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พิธีเผาดอกไม้จันทน์จังหวัดน่านเสร็จสิ้น เวลา 04.30 น.
ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์รวม 116,100 คน
1. จั งหวัดน่ าน รวมกับอาเภอภูเพียง สถานที่ล อยเถ้าแม่น้าน่าน บ้านสบยาว ต.เมืองจัง
อ.ภูเพียง สถานที่เก็บพระโกศเปล่าของจังหวัด หอพระศาลากลางจังหวัดน่าน สถานที่เก็บ
ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง หอพระศาลากลางจังหวัดน่าน เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ
เวลา 04.30 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 15,400 คน
2. อาเภอเมืองน่าน สถานที่ลอยเถ้าแม่น้าน่าน บ้านสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง สถานที่
เก็บ ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โ คมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้ ว เสร็จ
เวลา 01.40 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 13,589 คน
3. อาเภอเวียงสา สถานที่ลอยเถ้าแม่น้าน่าน บ้านบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา สถานที่
เก็บ ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โ คมตะเกียง สนง.เทศบาลตาบลเวียงสา ต.เสี ย งสา เวลาเผา
ดอกไม้ จั น ทน์ แ ล้ ว เสร็ จ เวลา 03.00 น. จ านวนประชาชนผู้ ม าถวายดอกไม้ จั น ทน์
13,389 คน

/4. อาเภอปัว….
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4. อาเภอปั ว สถานที่ล อยเถ้าแม่น้าน่าน บ้า นศาลา ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว สถานที่เก็บถุงเถ้ า
ดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ เวลา 01.53 น.
จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 13,55คน
5. อาเภอท่าวังผา สถานที่ลอยเถ้าล าน้าย่าง วัดนิโครธาราม ต.ป่าคา อ.ท่าวังคา สถานที่
เก็บ ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โ คมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้ ว เสร็จ
เวลา 00.28 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 6,519 คน
6. อาเภอทุ่งช้าง สถานที่ลอยเถ้าแม่น้าน่าน บ้านเวียงสอง ต.และ อ.ทุ่งช้าง สถานที่เก็บถุงเถ้า
ดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ เวลา 00.18 น.
จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 3,399 คน
7. อ าเภอนาหมื่ น สถานที่ ล อยเถ้ า ล ากึ๋ น ต.นาทะนุ ง อ.นาหมื่ น สถานที่ เ ก็ บ ถุ ง เถ้ า
ดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ เวลา 00.40 น.
จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 3,955 คน
8. อาเภอนาน้อย สถานที่ลอยเถ้าลาน้าฝายกุ่น บ้านเชียงของ ต.เชียงของ อ.นาน้อย สถานที่
เก็บ ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โ คมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้ ว เสร็จ
เวลา00.38 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 19,435 คน
9. อาเภอบ้านหลวง สถานที่ลอยเถ้าลาน้าสวด บ้านนาหวายใหญ่ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง
สถานที่เก็บถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องพระแก้วมรกต ที่ว่าการอาเภอ เวลาเผา
ดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ เวลา 00.40 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 2,454 คน
10. อาเภอแม่จริม สถานที่ลอยเถ้าอาน้าแม่จริม บ้านนาคา ต.หนองแดง อ.แม่จริม สถานที่
เก็บถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องทางานนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ
เวลา 01.26 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 4,899 คน
11. อาเภอสันติสุข สถานที่ลอยเถ้าลาน้ามวบ บ้านน้าโซ้ง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข สถานที่เก็บถุง
เถ้าดอกไม้จัน ทน์โ คมตะเกียง ห้ องทางานนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้ ว เสร็จ
เวลา 00.58 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 4,835 คน
12. อาเภอบ่อเกลือ สถานที่ลอยเถ้าลาห้วยเคราะห์ ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ สถานที่เก็บถุงเถ้า
ดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ เวลา 00.39 น.
จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 5,634 คน
13. อาเภอสองแคว สถานที่ลอยเถ้า ลาน้ายาว บ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว สถานที่
เก็บ ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โ คมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้ ว เสร็จ
เวลา 00.28 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 2,722 คน
14. อาเภอเชียงกลาง สถานที่ลอยเถ้าแม่น้าน่าน บ้านดอนสบเปือ ต.เปือ อ.เชียงกลาง สถานที่
เก็บ ถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โ คมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้ ว เสร็จ
เวลา 00.36 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 4,491 คน
15. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ลอยเถ้าลาน้ารี บ้านกิ้วจันทร์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่เก็บถุงเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ห้องนายอาเภอ เวลาเผาดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ
เวลา 24.00 น. จานวนประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ 1,992 คน
- สรุปผลการปฏิบัติงานอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย
การบริการรถฟรี
1. รถตู้
จานวน 3 คัน จานวนเที่ยว 45 เที่ยว จานวนคน 450 คน
2. รถบัส
จานวน 1 คัน จานวนเที่ยว 4 เที่ยว จานวนคน 180 คน
3. รถสองแถว
จานวน 15 คัน จานวนเที่ยว 270 เที่ยว จานวนคน 2,700 คน
รวม
จานวน 9 คัน จานวนเที่ยว 319 เที่ยว จานวนคน 3,330 คน

/- สรุปผลการดาเนินงาน….

๑๑
- สรุปผลการดาเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1. ผลการจัดบริการด้านการแพทย์สามารถรองรับผู้มารับบริการได้อย่าทั่วถึง ไม่มายงานการ
เสียชีวิตหรือการเกิดอบัติเหตุหมู่ หรือการเกิดอุปทานหมู่
2. ปัจจัยที่มีผลมาก คือ ภาวะภูมิอากาศ ร้อน แดดจัด ผู้เข้าร่วมพิธีจานวนมาก บางช่วงอาจขาด
แอมโมเนียและผ้าเย็น แต่สามารถจัดหามาได้ทันท่วงทีโดยขอรับบริจาคและขอไปยัง รพ.น่าน
ประชาชนที่ ม าช่ ว งเช้ า ถึ ง ใกล้ เ ที่ ย ง จะเหนื่ อ ย อ่ อ นหล้ า และหิ ว ข้ า วได้ แ จกลู ก อม
และน้าหวานให้
ที่ประชุม
- รับทราบ
4.2 การชี้แจงแนวทางการดาเนินการของ กอ.รมน.จังหวัดน่าน
กอ.รมน.จ.น่าน - โครงสร้าง กอ.รมน.
กอ.รมน. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ มีภารกิจ วางแผน
อานวยการ ประสานงานและกากับดูแล การดาเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรของรัฐ และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดสันติสุข ความสงบเรียบร้อย และให้ประชาชนมีชีวิต ความเป็นอยู่ด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืน
โดยมี ผอ.รมน./นรม. เป็นผู้บังคับบัญชา
- ภารกิจ
1. วางแผนอานวยการ ประสานงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติตามที่
กอ.รมน.ภาค ๓ และกอ.รมน.มอบหมาย โดยมี ผวจ.น่าน/ผอ.รมน.จังหวัด น.น. เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
2. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค ๓
3. วางแผน อานวยการ ประสานงานและบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่
รับผิดชอบของจังหวัดน่าน
4. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ประเมินแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่
รับผิดชอบและรายงานให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ทราบ ตามห้วงเวลา (๖ เดือน,
๑๒ เดือน) และดาเนินการสนับสนุน เร่งรัด ส่วนราชการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม
5. อ านวยการ ประสานงาน บู รณาการ แผนงาน กิ จการด้ านมวลชนของทุ กภาคส่ วนราชการ
ในพื้นที่รับผิดชอบในการปลุกจิตสานึกความรัก ความสามัคคี คนในชาติด้วยการผนึกกาลังมวลชน
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ มอบหมาย
ที่ประชุม
- รับทราบ
อัยการจังหวัดน่าน 4.3 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
- การตั้งข้อหาหรือฐานความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา 100 ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยมี ก าหนดระยะเวลาหรื อสั่ งเพิ กถอนสิ ทธิ สมั ครรับเลื อกตั้ ง ให้ การเพิ กถอนสิ ทธิ ดั งกล่ าวมี ผลในทั นที
และเริ่ มระยะเวลานั บแต่ วั นที่ ศาลมี ค าสั่ งหรื อค าพิ พากษา เว้ นแต่ ศาลอุ ทธรณ์ หรื อศาลฎี กาจะมี ค าสั่ ง
หรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น

/มาตรา 138….

๑๒

ที่ประชุม
คลังจังหวัดน่าน

ที่ประชุม
ปลัดจังหวัด

หน.สนง.ปภ.

มาตรา 138 บรรดาความผิ ดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว
หรื อมี โทษจ าคุ กไม่ เกิ น 1 ปี ด้ วย โดยความผิ ดนั้ นไม่ มี กรณี ที่ ให้ ศาลสั่ งเพิ กถอนสิ ทธิ สมั ครรั บเลื อกตั้ ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบความผิด
ดังกล่าวได้
เมื่อผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา 139 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าจาเลยอยู่ในอานาจศาล
แล้ วแต่ได้หลบหนี ไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ ให้ ศาลมีอานาจพิจารณาสืบพยาน
และอ่านคาพิพากษาลับหลังจาเลยได้
- รับทราบ
4.4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
- งบประมาณจังหวัดน่าน ประจาปี พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
จ านวน 4,875.45 ล้ านบาท เบิกจ่ ายแล้วจานวน 4,689.37 ล้ านบาท คิดเป็นร้ อยละ 96.18
ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป้าหมายตามมติ ครม. ไตรมาสที่ 4 รายจ่ายประจาร้อยละ 98
จังหวัดน่านเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ 98.39 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 จังหวัดน่านเบิกจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 92.68 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96.18 จังหวัดน่านเบิกจ่าย
ลาดับการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน งบประจา ลาดับที่ 30 ของประเทศ งบลงทุน ลาดับที่ 3
ของประเทศ งบรวม ลาดับที่ 2 ของประเทศ
- รับทราบ
4.5 กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
- แจ้งกาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ในวั นพฤหั สบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณโรงเรียนบ้านเชียงของหมู่ ๒ ตาบลเชียงของ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
4.6 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน(ข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดน่าน)(ระหว่างวันที่ 1 – 30 กัยายน 2560)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 371 ครั้ง บาดเจ็บรวม 374 ราย บาดเจ็บ (Admit) 244 ราย
บาดเจ็บเล็กน้อย 130 ราย เสียชีวิต 6 ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 188 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 83.93 รถยนต์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.34 รถบรรทุก 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.13
อื่นๆ (รถไถ ,จักรยาน ,คนเดินถนน) 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 6 ราย จักรยานยนต์ 2 ราย รถปิกอัพ 3 ราย
คนเดินถนน 1 ราย
รายที่ 1
- ชาย อายุ 26 ปี (ผู้ขั บขี่) ม.6 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 2560
เวลา 23.45 น.สถานที่เกิดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สาย 101 กม.323 บ.ชมพู ม.8 ต.อ่ายนาไลย
อ.เวียงสา ยานพาหนะ รถยนต์ปิกอัพ เสียหลักลงข้างทาง สาเหตุ เมาสุรา + ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
รายที่ 2
- ชาย อายุ 26 ปี (ผู้ขับขี่) ม.6 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 60 เวลา 23.45 น.
สถานที่เกิดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สาย 101 กม.323 บ.ชมพู ม.8 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา ยานพาหนะ
รถยนต์ปิกอัพ เสียหลักลงข้างทาง สาเหตุ เมาสุรา +ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

/รายที่ 3….

๑๓
รายที่ 3
- ชาย อายุ 27 ปี (ผู้โดยสาร) ม.6 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 60 เวลา 23.45
น. สถานที่เกิ ดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สาย 101 กม.323 บ.ชมพู ม.8 ต.อ่ ายนาไลย อ.เวี ยงสา
ยานพาหนะ รถยนต์ปิกอัพ เสียหลักลงข้างทาง สาเหตุ เมาสุรา +ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
รายที่ 4
- ชาย อายุ 10 ปี (คนเดิ นถนน) ม.6 ต.อ่ ายนาไลย อ.เวี ยงสา เหตุ เกิ ดเมื่ อ วั นที่ 20 ก.ย. 60
เวลา 15.15 น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนทางหลวง หมายเลข 101 (สายน่าน-แพร่) บ.ฝั่งหมิ่น ต.อ่ายนาไลย
อ.เวียงสา ยานพาหนะ รถยนต์ ชนคนข้ามถนน สาเหตุ ประมาท , ลงจากรถตู้วิ่งข้ามถนน ปัจจัยด้านคน :
เด็กอายุ 10 ปี
รายที่ 5
- ชาย อายุ 74 ปี (ผู้ขับขี่) บ.ดู่เหนือพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมืองฯ เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 25 ก.ย. 60 เวลา 11.05 น.
สถานที่เกิดเหตุ ถนนทางหลวง หมายเลข 101 สายน่าน-เวียงสา (บริเวณจุ ดกลั บรถศูนย์ฮอนด้า)
บ.ดอนมู ล ต.ดู่ ใต้ อ.เมื องน่ าน ยานพาหนะ รถยนต์ ชนรถจั กรยานยนต์ สาเหตุ ขับรถประมาท
ปัจจัยด้านถนน : ทางกลับรถ ปัจจัยด้านคน : ผู้สูงอายุ ,ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 6
- ชาย อายุ 57 ปี (ผู้ขับขี่) ต.หนองปรือ อ.บางละมุน จ.ชลบุรี (ชาวเยอรมัน)เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 26 ก.ย. 60
เวลา 09.40 น. สถานที่ เกิดเหตุ ถนนทางหลวง หมายเลข 101 กม.472+400 (น่าน-ทุ่ งช้ าง)
หน้ าอ่ างเก็บน้าปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง ยานพาหนะ รถยนต์ (บิ๊กไบท์) ชนรถพ่วงสาเหตุ ขับรถเร็ว ,
ตั ดหน้ ากระชั้ นชิ ด (รถพ่ วงกลั บรถตรงจุ ดกลั บรถ ได้ ขั บรถเข้ าไปช่ องจราจรด้ านขวา ตั ดหน้ า
รถจักรยานยนต์)
เกิดอุบัติเหตุ 21 คดี
บาดเจ็บรวม
31 ราย
- บาดเจ็บสาหัส 19 ราย
- บาดเจ็บเล็กน้อย 12 ราย
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุม
- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรอุมา สินธุชัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
จอมกฤษณ์ สิมรักแก้ว
27/11/60

