รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/ ๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 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
34
35
36
37

ผู้มาประชุม
นายไพศาล
นายวิบูรณ์
นายวรกิตติ
นายสุรพล
พ.ต.อ.สุวิทย์
น.ส.อารุณรัตน์
นายวิโรจน์
นายวิชัย
นายชัยเดช
นายธีระวัชร
นายมานิตร
นายสุชาติ
นางขวัญยืน
นายจีรวุฒิ
นายสมเกียรติ
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นางสรัญญา
นายจิตติศักดิ์
นายนเรศ
นายเชิดศักดิ์
นายสมเกียรติ
นายประเทือง
นางปุณณนัทธ์
นายมานะชัย
นายสาเริง
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นางติพร
นายภาณุพันธุ์
นายณรงค์
นายสโรช
นายมณเทียร
นางแก้วใจ
นายปิยะ
นายประธาน
นายสุรพล

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ศรีทิพากร
วงศ์สุขพิศาล
ยอดรัก
อรุณนุมาศ
หลวงเทพ
หนูเจริญ
ฝายนันชัย
เกี๋ยงคา
ธนะวงค์
ศิลปชัย
อักษรภาลี
กันทะมัง
คมนศุภสวัสดิ์
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ปุญญกาญจนะ
ศรีปัญญา
ฝีปากเพราะ
คาสีลา
ส่วนบุญ
กาศมณี
โนชัย
ทองเนื้อดี
สวัสดีนฤนาท
แสงจาปา
ปรางค์มณี
บุญคา
พิลึก
อินโส
รัตนมาศ
กูคามี
ขันธพร
โนกุญชร
พยอม
วงศ์สุขพิศาล

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

แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
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
นายอาเภอเมืองน่าน

๒
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

นายจรินทร์
นายภูเบศ
นายปรีชา
นายปรัชญา
นายประชา
พ.ต.ท.พิทยา
พ.ต.ท.ประจบ
พ.ตอ.ถนัด
พ.ต.ท.เอกกมล
พ.ต.ต.เดี่ยว
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.ท.มารุต
พ.ต.ท.นิวัฒน์
พ.ต.ท.ประเทียม
พ.ต.ท.วิรัตน์
พ.ต.ท.คนอง
พ.ต.ท.ภาวัต
ร.ต.อ.ธนพัฒน์
นางสาวสุภาพ
พล.ต.ธวัช
พ.อ.อภินันท์
พ.ท.ไพรัช
ร.ต.พลชัย
พ.ต.ธนวัฒน์
นายชัยยศ
นายวรชาติ
นายสุชาติ
ว่าที่ร้อยตรีจานงค์
นายจิโรจน์
นายทิพมล
นายสุริยน
นายศกร
นายพิชชา
พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์
นางกมลลรรจน์
นายอานาจ
นายสมเร็จ
นายสมัย
นายสุชาติ
นายอุดม
นายศิริชัย

เก่งสงวนสิทธิ์
พุฒิรัตนาพร
สมชัย
เสริฐลือชา
แสนกลาง
สุทธิธรรม
ฝั้นกา
พลพานิชย์
พงษ์ภูวนันท์
ศรีวิชัย
สันติพงศธร
สุภสิริ
กันศร
จอมนงค์
เตชะแก้ว
ศึกกัณหา
แก้วนันวรา
ปันทะนันท์
กุลาวงศ์
ศรีสว่าง
พรหมจรรยา
ศรีไชยวาล
สุขสะอาด
บุญจรัส
บารมี
สิหบัณฑ์
เพชรสุทธิ์
ยาวิชัย
คันธศักดิ์ศิริ
บุญทอง
ประภาสะวัต
หลิมศิริวงษ์
คงทน
เพ็ชรแสง
สิกเสน
ผลผ่องใส
อุดแดง
ธนะศรี
จันทร์ธรีจริญา
ชานาญยา
ลิ้มเลิศตระกูล

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

นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอสองแคว
ผกก.สภ.เมืองน่าน
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
ผกก.สภ.ปัว
รรท.ผกก.สภ.เชียงกลาง
ผกก.สภ.แม่จริม
ผกก.สภ.บ่อเกลือ
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.ภูเพียง
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
สว.สภ.น้ามวบ
เสมียนตราจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
ผบ.นพค.1 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 15
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

แทน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน

๓
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86
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120

นายสุรศักดิ์
นายสนิท
นายปัณณพงศ์
นายภานุวัฒน์
นางสาวทองสุข
นางสาวสุภาดี
นายถวัลย์
นายวรพล
นายบรรจง
นายอาทิตย์
นายเอนก
นางรติพร
นายสมมาตร์
นายเรืองยุทธ
นายสมศักดิ์
นางสิริฉัตร
นายนคร
นายวันชัย
นายมงคลธัช
นายสุพัฒน์
พ.ต.อ.ชัยสิทธิ์
นายประสิทธ์
ร.ต.อ.สมบัติ
พ.ต.ทสุทธิพร
นางสาวอธิภัทร
นางจินตา
นายอติรุจ
นายศาตปัญญ์
นายสุพจน์
นายจรินทร์
นายณรงวิทย์
นายสุขสันต์
นายเสริฐ
นายนรินทร์
นายสุรพล
นายอนันต์
นายเหลื่อม
นายสุชาติ
นายทวีพัฒน์
นายสนอง
นายชัชวาลย์

สุพรรคง
อินทเปี้ย
ท้าวอาจ
ชิดนาด
ทาชุมภู
ศิริสาร
เรืองกิจการ
รุ่งสิทธิมงคล
เวียงสิมมา
มะลิดวง
ดีพรมกุล
บุญคง
ฟุ้งวิทยา
นิตยานนท์
ยะแสง
สุนทรวิภาต
มหายศนันท์
พยุงศักดิ์
พวงมาลัย
แก้วรัตนากร
ดีสุข
ท่าช้าง
ปินตาปลูก
นันตา
ก้อวงศ์
หะรีเมา
จารูญ
สีดานนท์
ศรีภูมี
ไชยวงค์
ไผ่ผาด
เพ็งดิษฐ์
เจริญดี
หล่าอารยะ
เธียรสูตร
มงคลเกียรติชัย
สมมุด
ผดุงพันธ์
มหายศนันท์
ก้อนสมบัติ
ชุมวงค์

ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯตามอัธยาศัย จ.น่าน

แทน ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานแพร่
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพฒนาการเกษตรน่าน
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
หัวหน้าอุตุนิยมวิทยาน่าน
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
ป่าไม้จังหวัดน่าน
ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
รก.ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณบดีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
รก.ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

๔
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

นายประทีป
นายประสงค์
นายวันชาติ
นายวุฒิศักดิ์
นายนุชดา
นายเจตน์
นางสาวเทียนชุลี
พ.จ.อ.สุริยน
นายประยงค์
นายภิรมย์
พ.อ.วัฒนา

แป้นแก้ว
ตันดี
สารใจ
เหว่าโต
ใจพันธ์
ชุ่มวงค์
นาคเสน
ปันชัย
แก้วประทุม
เทพสุคนธ์
จันทร์ไฟจิตต์

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน

ผู้ไม่มาประชุม
1. พัฒนาการจังหวัดน่าน
2. นายอาเภอนาน้อย
3. นายอาเภอเชียงกลาง
4. นายอาเภอทุ่งช้าง
5. นายอาเภอนาหมื่น
6. นายอาเภอบ้านหลวง
7. นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
8. ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
9. ผกก.สภ.บ้านหลวง
10. ผกก.สภ.เรือง
11. สว.สภ.งอบ
12. ป้องกันจังหวัดน่าน
13. ผู้บังคับฝูงบิน 466 น่าน
14. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
๑๕. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดน่าน
๑๖. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า สาขาน่าน
17. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
18. ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
19. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาคกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
20. นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
21. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – ลาว
22. ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One – Stop Service Center : OSS) น่าน
๒๒. ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๒๓. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ ตามอัธยาศัย จ.น่าน
๒๔. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๒๕. หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๒๖. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
๒๗. สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ๓ น่าน
/๒๘. ผู้อานวยการสานักบริหาร....
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๒๘. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓
๒๙. นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) หน.พฐ.จว.น่าน
๓๐. รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ ๗ น่าน
๓๑. รก.ยุติธรรมจังหวัดน่าน
32. หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร เขต ๑
33. รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
34. สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๙ พิษณุโลก
35. ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
36. ผู้จัดการโครงการปิดทองหลลังพระจังหวัดน่าน
37. ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
38. ประธานสภาอุตสหกรรม
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
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับนายอาเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอ
จานวน 8 ราย ดังนี้ (ป้องกันจังหวัดน่าน)
1. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
ตาแหน่ง นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
2. นายปรัชญา เสริฐลือชา
ตาแหน่ง นายอาเภอสันติสุข
3. นายประชา แสนกลาง
ตาแหน่ง นายอาเภอสองแคว
4. นายกิติพัฒน์ กะวัง
ตาแหน่ง นายอาเภอนาน้อย
5. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์
ตาแหน่ง นายอาเภอแม่จริม
6. นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ ตาแหน่ง นายอาเภอนาหมื่น
7. นายปรีชา สมชัย
ตาแหน่ง นายอาเภอบ่อเกลือ
8. นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์
ตาแหน่ง นายอาเภอบ้านหลวง
2. เรื่อง การมอบอาวุธปืนให้แกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
จานวน 4 ราย ดังนี้ (ปลัดจังหวัดน่าน)
ตาแหน่งกานันยอดเยี่ยม
1. นางสุวรรณทร อินทนนท์
ตาแหน่ง กานันตาบลสถาน
2. นายสุรฤทธิ์ อิ่นมะโน
ตาแหน่ง กานันตาบลพงษ์
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
1. นายอานวย สารเถื่อนแก้ว
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเป้า
2. นายปรีชา ดีสม
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา
/3. เรื่อง การมอบโล่....
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3. เรื่อง การมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี พ.ศ.2560
ได้แก่ (ปลัดจังหวัดน่าน)
1. โล่รางวัลสาหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด
ได้แก่ บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตาบลยอด อาเภอสองแคว
2. โล่รางวัลสาหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
ได้แก่ บ้านสลี หมู่ที่ 6 ตาบลจอมพระ อาเภอท่าวังผา
3. โล่รางวัลสาหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับจังหวัด
ได้แก่ บ้านท่าควาย หมู่ที่ 3 ตาบลไชยวัฒนา อาเภอปัว
4. กรมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชุเกียรติตามโครงการคัดเลือกสานักทะเบียนดีเด่น ประจาปี
2560
5. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
1. นายสมเร็จ อุดแดง
ตาแหน่ง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
2. นายสมัย ธนะศรี
ตาแหน่ง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
3. นางกมลรรจน์ สิกเสน
ตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่น่าน
4. นายวรชัย สุขวัฑฒโก
ตาแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดน่าน
6. วิทยาลัยเทคนิคน่านมอบใบประกาศรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศ
ไทยครั้งที่ 5 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ
(Zeitplan Yung Welding Competition 2017) WELDCUP 2017
7. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
3. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕60 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ส่วนราชการทีป่ ฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
1) ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และอาวุ ธ ให้ ดู แ ลสอดส่ อ งป้ อ งกั น
ยาเสพติดและอาวุธ ช่วงลอยต่อระหว่างชายแดนอย่างเคร่งครัด
2) “ส้มสีทองเมืองน่าน” เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและทุกภาคส่วนซื้อส้ม
เป็นของฝากเพื่อช่วยโฆษณาส้มสีทองเมืองน่าน ซึ่งเป็นของดีประจาจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
3) “จิตอาสา เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยจานวนจิตอาสามีจานวนข้อนข้างมากในจังหวัดน่าน
จึงให้อาเภอทุกอาเภอ ซึ่งเป็นผู้นาจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ให้กากับดูแลการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ของจิตอาสา ดังนี้
3.1 ให้ผู้นาในแต่ละพื้นที่ตรวจสอบ จิตอาสา ในพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการแอบอ้างเป็น จิตอาสา
แล้วเรียกขอรับบริจาคหรือขอรับการสนับสนุน จากประชาชน
3.2 ให้ผู้ที่เป็น จิตอาสา ประพฤติตนให้เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 หากประสบปัญหาหรือมีผู้ได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้มีการรายงานให้จังหวัดทราบ
เพื่อจะได้รายงาน ต่อไป
3.4 ห้ามไม่ให้ใช้ จิตอาสา เป็นฐานทางการเมือง
3.5 การมอบหมายภารกิ จ ให้ จิ ต อาสาปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ควร ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย
และให้มีความระมัดระวังในขณะปฏิบัติหน้าที่
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4) ตลาดประชารัฐ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วม ในวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2560
5) ให้นายอาเภอทุกอาเภอให้ความรวมมือและสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บัติหน้าที่เพื่อช่วยป้องกัน
ยาเสพติดในพื้นที่
6) ให้ ทุก ส่ ว นราชการ ต้ อ งแสดงตนไม่ก ะทาความผิ ด ต่า ง ๆ หรื อพบเบาะแสให้ แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องทราบ หากนิ่งเฉยถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต - เริ่ ม เข้ า สู่ ฤ ดู ห นาว ซึ่ ง จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด น่ า น
รอง.ผวจ.น่าน
จึ งขอให้ ดูแลกวดขัน เรื่ องจราจรบนถนน และอานวยความสะดวกให้ แก่ นักท่องเที่ยวที่ เดินทาง
มาเที่ยวในจังหวัดด้วย
- ภารกิจ TO BE MUMBER ONE ยังขาดเงินสนับสนุน จึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญด้วย
- การอยู่ เ วรยามขอให้ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ น้ า ที่ เ ข้ ม งวดกวดขั น การอยู่ เ วรด้ ว ยเพื่ อ รั ก ษาคว ามปลอดภั ย
ศาลากลางจังหวัดน่าน
ผบ.มทบ.38
- เตื อ นการกระท าความผิ ด กฎหมายทุ ก ชนิ ด ในจั ง หวั ด น่ า น ขอให้ ห ยุ ด การกระท าดั ง กล่ า ว
และการเปิดบ่ อนการพนั น การใช้เส้ นสายในการกระทาความผิ ดทางกฎหมาย พนักงานของรัฐ
เป็นเจ้าธุรกิจผิดกฎหมาย ขอให้หยุดการกระทาหากเพิกเฉยจาดาเนินคดีตามกฎหมาย
- แจ้งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
ผอ.ทสจ.น่าน - สรุปผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยแบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 45 กิจกรรม ดังนี้
(1) การป้องกันการตัดไม้ ทาลายป่า
จานวน (1 คดี)
(2) การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
จานวน 20 กิจกรรม
(3) การปลูกต้นไม้ (ทั่วไป)
จานวน ปลูกต้นไม้ 631 ต้น
(4) การเพิ่มพื้นที่ป่า
จานวน 413 ไร่
(5) การเพิ่มพื้นที่แหล่งน้า/อ่างเก็บน้า
จานวน 0 กิจกรรม
(6) การพัฒนาอาชีพเสริมอาชีพ/รายได้ จานวน 1 กิจกรรม
(7) การพัฒนาคน
จานวน 9 กิจกรรม
รวมทั้งหมด
จานวน 31 กิจกรรม
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.2 การรายงานภาพรวมของทีมน่านน้า ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
ผอ.โครงการ
- สถานการณ์น้าในเขตจังหวัดน่าน - อ่างเก็บน้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณเก็บกักน้ารวมกัน
ชลประทานน่าน 57.906 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 56.264 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
97.16 ของความจุอ่างเก็บน้ารวมกันทั้งหมด โดยแยกเป็น
- อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 4 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 25.486 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน
มีปริมาณน้า 25.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99.75 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า (28 พ.ย. 60)
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าปกติ
มีจานวน 3 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงปานกลาง มีจานวน 0 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน ๐ แห่ง
/โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ....

๘
โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 11.60 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 11.06 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของความจุอ่างเก็บน้า (28 พ.ย. 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 19.78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95.01 ของความจุอ่างเก็บน้า (28 พ.ย. 60)
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าปกติ
มีจานวน 38 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงปานกลาง มีจานวน 0 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน 1 แห่ง
ปริมาณน้าในเขื่อนสิริกิตติ์ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ความจุ
9,510.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
8,523.16 ล้านลูกบาศก์เมตร (89.62%)
ปริมาณน้าใช้การ
5,673.16 ล้านลูกบาศก์เมตร (85.18%)
ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 5.05
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
4.20
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
แผนและผลการใช้เครื่องสูบน้าในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี 2560
- แผนเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว
จานวน 11 เครื่อง
- ผลการใช้เครื่องสูบน้า
จานวน
4 เครื่อง
1. บ้านสถาน
หมู่ที่ 1 ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
2. บ้านดอนแท่น
หมู่ที่ 2 ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
3. บ้านน่านบ้านหนอง หมู่ที่ 9 ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
4. บ้านร้องเย็น
หมู่ที่ 14 ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
เกษตรจังหวัดน่าน - จังหวัดน่าน ได้ดาเนินการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สลากต้นแบบอย่างครบวงจร โดยได้เริ่ม
ดาเนินการยกระดับคุณภาพส้มสีทองน่าน ซึ่งเป็นผลไม้ที่โด่ดังของจังหวัดน่านในอดีต ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานให้สามารถก้าวไปสู่การผลิตแบบอินทรีย์มาตรฐานสากล จึงได้รับขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ GI: Thai Geographical Indication จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า
ที่นามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหรือสินค้าที่เป็นของท้องถิ่น
พาณิชย์จังหวัดน่าน – รายงานข้อมูลการนาเข้าพืชผักในจังหวัดน่าน ในเดื อนพฤศจิกายน 2560 ติดตามการตรวจสอบ
ปริมาณการนาเข้าพืชผัก ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้การนาเข้าในเดือนพฤศจิกายนมีการนาเข้าเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาพืชผักส่วนใหญ่สูงขึ้น เช่น ผักบุ้งจีน ผักชี ผักคะน้า ส่วน มะเขือเทศ พริกขี้หนู
ราคาถูกลง

/หัวหน้าด่านกักกัน....

๙
หัวหน้าด่านกักกัน - สรุปข้อมูลสัตว์– ซากสัตว์, มูลค่าสัตว์ – ซากสัตว์, เข้า – ออก จังหวัดน่าน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
สัตว์น่าน
1. ข้อมูลจานวน สัตว์ เข้า-ออก จังหวัดน่าน

โค นาเข้า 402 ตัว ออก 108 ตัว
กระบือ นาเข้า 423 ตัว ออก 0 ตัว
สุกร นาเข้า 2,849 ตัว ออก 3,851 ตัว
ลูกสุกร นาเข้า 3,315 ตัว ออก 160 ตัว
ไก่เนื้อ นาเข้า 19,600 ตัว ออก 1,500 ตัว ไก่ปลดไข่ นาเข้า 5,800 ตัว
ไก่ไข่ นาเข้า 1,100 ตัว
ลูกไก่นาเข้า 14,100 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 24,403 ตัว ออก 0 ตัว
2. ข้อมูลจานวน ซากสัตว์ เข้า-ออก จังหวัดน่าน
ซากไข่ไก่ นาเข้า 4,449,500 ฟอง
ซากไข่เป็ด นาเข้า 9,600 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 506,275 กิโลกรัม
ซากเป็ด นาเข้า 0 กิโลกรัม
ซากสุกร นาเข้า 198,162 กิโลกรัม
ซากโค นาเข้า 2,702 กิโลกรัม ออก 7,000 กิโลกรัม
ซากเครื่องในโค นาเข้า 14,081 กิโลกรัม
ซากเครื่องในสุกร นาเข้า 75,804 กิโลกรัม
ซากกระดูก+ไข ออก 8,500 กิโลกรัม
3. ข้อมูลสัตว์-ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร สปป.ลาว
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น 1,900 กิโลกรัม
ไข่ไก่ 28,500 ฟอง
อาหารสัตว์ 760 กระสอบ
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.4 การรายงานภาพรวมทีมน่านการศึกษา ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
ศึกษาธิการ จ.น่าน- รายงานผลการดาเนินงานด้านการศึกษาประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
- การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในพื้นที่อาเภอบ่อเกลือ และอาเภอเฉลิ มพระเกียรติ วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
- วิทยาลัยเทคนิคน่าน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนัช พัฒนพูนผล นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชา
ช่ างเชื่ อมโลหะ ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศการแข่ งขั นทั กษะฝี มื อแรงงานช่ างเชื่ อมประเทศไทย ครั้ งที่ 5
และได้ เ ป็ น ตั ว แทนประเทศไทยเข้ า ร่ วมการแข่ ง ขั น ทั กษะงานเชื่ อมเยาวชนนานาชาติ
(Zeitplan Yung Welding Competition 2017) WELDCUP 2017 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2 ตุลาคม 2560
ณ เมืองดุสเซสดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หน.สนง.จังหวัดน่าน ๔.๑ การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ด้ ว ย ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี องค์ ป ระธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดน่าน ในวัน ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 รายละเอียดดังนี้
1) มีกาหนดการตวจเยี่ยมพื้นที่ดูความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันพุธที่ ธันวาคม 2560
- ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
2) กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วม ในวันที่ 12 มกราคม 2561
- ประชาชน เยาวชนในสถานศึกษา
- ผู้ประกอบการ จังหวัดน่าน

/3) กิจกรรมหลักในวันที่….

๑๐
3) กิจกรรมหลักในวันที่ 12 มกราคม 2561
- เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
- จุดพิธีการ/บูทนิทรรศการ/ห้องทรงงาน/ใครติดยายกมือขึ้น
- จัดกิจกรรมสร้างสุข 4 กิจกรรม
- เวทีมินิคอนเสิร์ต
- เวทีทรงคอนเสิร์ต
- จุดประทับพักและห้องสรง
- อื่นๆ
ที่ประชุม
- รับทราบ
4.2 พ.ร.บ. ความมั่นคง ฉบับใหม่ (กอ.รมน.จังหวัดน่าน)
4.3 คณะกรรมการรักาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (กอ.รมน.จังหวัดน่าน)
กอ.รมน.จ.น่าน - คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มาตรา ๓
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข
และฟื้ นฟู สถานการณ์ ใดที่ เป็ นภั ยหรื ออาจเป็ นภั ยอั นเกิ ดจากบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ ก่ อให้ เกิ ดความ
ไม่สงบสุข ทาลาย หรือทาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือของรั ฐ รวมถึงใน
กรณี ที่ เกิดหรื อคาดว่าจะเกิด สาธารณภัยตามกฎหมายว่ าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
มาตรา ๗ (๑)
ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร
ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงาน คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
มาตรา ๗ (๒)
อานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางใน
การปฏิบัติงานและดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยแผนและแนวทางนั้นต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและ
แนวทางนั้นด้วย
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและแนวทางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนงาน และโครงการ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนและแนวทางดังกล่าว

/- คณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค....

๑๑
- คณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
ผอ.รมน.ภาค
เป็นประธาน
อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด
เป็นรองประธานกรรมการ
แม่ทัพน้อย
เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด
เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่
เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่
เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค
เป็นกรรมการ
หน.สง.เลขานุการ คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ เป็นกรรมการ
หน.ส่วนราชการอื่น ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แต่งตั้ง จานวนไม่เกิน ๑๕ คน
เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แต่งตั้ง จานวนไม่เกิน ๕ คน
เป็นกรรมการ
เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุม
- รับทราบ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 4.5 แนะนาจุลสารการอนุรักษ์ อาคารเก่าเมืองน่าน (แป้นเกล็ด)
- ประชาสั ม พั น ธ์ จุ ล สารการอนุ รั กษ์ อาคารเก่า เมื องน่ าน (แป้ นเกล็ ด ) โดยขอให้ ค นจัง หวัด น่ า น
ช่วยกันอนุรักษ์ อาคารเก่าบ้านเก่าของเมืองน่าน เพื่อคงบรรยากาศความเป็นน่านไว้ให้นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวได้เห็นได้ชื่นชม และขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากที่ที่จะใช้ในการ
อนุรักษ์อาคารเก่าบ้านเก่าของเมืองน่าน
อัยการจังหวัดน่าน 4.6 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติมาตรการกากับแลติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“เงินสินบน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้แจ้งความนาจับตามพระราชบัญญัตินี้
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล
รับรายงานตัว หรือให้คาปรึกษาปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
“ผู้แจ้งความนาจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคนซึ่งชี้ช่องหรือแจ้งเบาะแสแกทางราชการ
จนทางราชการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีได้ แต่ต้องมิใช้เจ้าหน้าที่
ผู้ จั บ ผู้ ประกั น บุ คคลซึ่ งเป็ นหลั กประกั น หรื อบุ คคลซึ่ งเป็นเจ้าของหลั กประกั นในการขอปล่ อยชั่ วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น
“เจ้าหน้าที่ผู้จับ” หมายความว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนี และให้หมายความรวมถึงราษฎร
ผู้จับตามที่เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับขอความช่วยเหลือด้วย
“ก.บ.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม
มาตรา 7
เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีและส่งตัวต่อศาลแล้ว
ให้ผู้แจ้งความนาจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล
/มาตรา 8….

๑๒

ที่ประชุม
คลังจังหวัดน่าน

ที่ประชุม
ปลัดจังหวัด

หน.สนง.ปภ.

มาตรา 8
การขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลตามมาตรา 7 ให้ผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นคาร้องต่อ
ศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องาหรือจาเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้องแสดง
พยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และหากศาลพิจารณาเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้
ให้ ศาลมีอ านาจสั่ งจ่ ายเงิ นสิ นบนแก่ผู้ แจ้งความน าจับหรือเงิ นรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ จั บตามที่ เห็ นสมควร
โดยคานึงถึงความยากง่ายในการติดตามจับกุมผู้ต้องกาหรือจาเลยนั้นเป็นสาคัญ
- รับทราบ
4.7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
- งบประมาณจังหวัดน่าน ประจาปี พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 24 พ.ย. 60) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
จานวน 2,579,105 ล้ านบาท เบิกจ่ายแล้ วจานวน 329,234 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.77
ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป้าหมายตามมติ ครม. ไตรมาสที่ 1 รายจ่ายประจาร้อยละ 33
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 21.11 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 30.29 จังหวัดน่านเบิกจ่าย
ลาดับการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดน่าน งบประจา ลาดับที่ 63 ของประเทศ งบลงทุน ลาดับที่ 50
ของประเทศ งบรวม ลาดับที่ 42 ของประเทศ
- รับทราบ
4.8 กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
- กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประจ าเดือ นพฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ในวัน พฤหั ส บดีที่ ๗ ธั นวาคม ๒๕๖๐ตั้ง แต่ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
4.9 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน(ข้อมูลสาธารณสุขจั งหวัดน่าน)(ระหว่างวันที่ 1 – 30 กัยายน 2560)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 312 ครั้ง บาดเจ็บรวม 307 ราย บาดเจ็บ (Admit) 256 ราย
บาดเจ็บเล็กน้อย 61 ราย เสียชีวิต 5 ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 210 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 82.03 รถยนต์ 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.47 รถบรรทุก 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.39
อื่นๆ (รถไถ ,จักรยาน ,คนเดินถนน) 13 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 5 ราย จักรยานยนต์ 4 ราย รถปิกอัพ 1 ราย
รายที่ 1
- ชาย อายุ 61 ปี 73 ม.1 ต.แงง อ.ปัว ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.น่าน เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 1 ต.ค.
60 เวลาประมาณ 00.30 น. สถานที่ เ กิ ด เหตุ ถนนกรมทางหลวง (สายน่ า น-ทุ่ ง ช้ า ง)
หน้ า หอศิ ล ป์ ริ ม น่ า น ต.บ่ อ อ.เมื อ งน่ า น (ทางโค้ ง ลาดชั น ไม่ มี แ สงสว่ า ง) ยานพาหนะ
รถกระบะเฉี่ยวชนกับรถเก๋ง สาเหตุ ขับรถเร็ว + ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
รายที่ 2
- ชาย อายุ 24 ปี 241 ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.เวียงสา เหตุเกิดเมื่อ วันที่
3 ต.ค. 60 เวลา 23.50 น. สถานที่ เกิ ดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สาย 101 (น่ าน-แพร่ )
หน้ า ธ.กรุ งไทยสาขาเวี ยงสา (ทางตรง ไม่ มี ไฟฟ้ าส่ องสว่ าง) ยานพาหนะ รถจั กรยานยนต์
ชนท้ายรถเทลเลอร์จอดข้างทางสาเหตุ ขับรถเร็ว +ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 3
- ชาย อายุ 52 ปี 43 ม.4 ต.ภูฟ้ า อ.บ่อเกลื อ ผู้ ขับขี่ เสี ยชีวิต ณ รพ.บ่อเกลื อ เหตุเกิดเมื่อ วันที่
7 ต.ค. 60 เวลา 08.50 น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนกรมทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลื อ ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเองชนฟุตบาทศีรษะกระแทกเสาไฟฟ้าข้างทาง สาเหตุ ขับรถเร็ว +ไม่สวมหมวก
นิรภัย

/รายที่ 4….

๑๓
รายที่ 4
- ชาย อายุ 46 ปี 16 ม.7 ต.น้ าพาง อ.แม่ จริ ม ผู้ ขั บขี่ เสี ยชี วิ ต ณ รพ.น่ าน เหตุ เกิ ดเมื่ อ วั นที่
19 ต.ค. 60 เวลา 08.45 น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนพื้นที่การเกษตร (ทางลาดชัน) บ.น้าลาน ม.2
ต.น้าพาง อ.แม่จริม ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง สาเหตุ เมาสุรา + ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 5
- ชาย อายุ 56 ปี 65 ม.1 บ.สาคร ต.แม่สาคร อ.เวียงสา ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.น่าน เหตุเกิดเมื่อ วันที่
25 ต.ค. 60 เวลา 17.49 น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนทางหลวงชนบท (ทางตรง) ม.1 บ.สาคร ต.แม่สาคร
อ.เวียงสา ยานพาหนะ รถยนต์ ชนรถจักรยานยนต์ออกหน้าบ้าน สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด ปัจจัยด้านคน :
ไม่สวมหมวกนิรภัย
เกิดอุบัติเหตุ 25 คดี
บาดเจ็บรวม
26 ราย
- บาดเจ็บสาหัส
5 ราย
- บาดเจ็บเล็กน้อย 21 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
26/12/60

