รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/ ๒๕61
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
เวลา ๐๙.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
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ผู้มาประชุม
นายไพศาล
นายวิบูรณ์
นายวรกิตติ
นายพิภัช
พ.ต.อ.สุวิทย์
นายนิพนธ์
นายวิโรจน์
นายธรพล
นางพิสมัย
นายชัยเดช
นายณรงค์
นายมานิตร
นายสุชาติ
นางสาวเทพธิดา
นายจีรวุฒิ
นายสมเกียรติ
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นายนิพนธ์
นายจิตติศักดิ์
นายประเสริฐ
นายไวพจน์
นางสาวปรารถนา
นายประดิษฐ์
นายวิวัฒน์
นายมานะชัย
นายสาเริง
นายเงียบ
พ.อ.คณิศร
นางรติพร
นายภาณุพันธุ์
นายณรงค์
นายสโรช
นางอนงรักษ์
นางแก้วใจ
นายนพดล
นายสุรพล

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ศรีทิพากร
ประจันเขตต์
ยอดรัก
พัฒนกิจเรือง
หลวงเทพ
ณ น่าน
ชมเชย
ฝายนันชัย
น้าผึ้ง
ธนะวงค์
ศิลปชัย
มุ่งเกษม
กันทะมัง
คมนศุภสวัสดิ์
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ดาวัลย์
ศรีปัญญา
ดอยลอม
หิมารัตน์
ไชยวุธ
ใจรังษี
ปรามรมภ์
ทองเนื้อดี
สวัสดีนฤนาท
แสงจาปา
ปรางค์มณี
บุญคง
พิลึก
อินโส
รัตนมาศ
กันธิยาใจ
ขันธพร
อุสาหะ
วงศ์สุขพิศาล

แทน
แทน

แทน

รก.

แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน (รก)
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
พลังงานจังหวัดน่าน
นายอาเภอเมืองน่าน
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นายประสงค์
นายชัยพล
นายชนาธิป
นางสุรีย์
นายวิทิต
นายจรินทร์
นายภูเบศ
นายปรีชา
นายเกรียงไกร
นายปรัชญา
นายประชา
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.ประจบ
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.เอกกมล
พ.ต.ต.เดี่ยว
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.ท.วิวรรธณัท
พ.ต.ท.นิวัฒน์
พ.ต.อ.เสน่ห์
พ.ต.ท.ประสงค์
พ.ต.ท.กานต์
พ.ต.อ.มนตรี
พ.ต.ท.เรวัตร
ร.ต.อ.จิตร
ร.ต.ท.คนอง
พ.ต.ท.เฉลิมพล
ร.ต.อ.ธนพัฒน์
นายกานต์
นางสาวสุภาพ
กนกศักดิ์
พ.อ.รุศมนตรี
พ.อ.อภินันท์
ร.ท.อณุด
พ.อ.อัศมพงษ์
นายชัยยศ
นายวรชาติ
นายวรชัย
นายสุรีย์ค้า
ว่าที่ร้อยตรีจานงค์
นายบุญเลิศ

หล้าอ่อน
โรจนวิสิฐ
เสมแย้ม
มาปลูก
เที่ยงไทย
เก่งสงวนสิทธิ์
พุฒิรัตนาพร
สมชัย
เวชอนุรักษ์
เสริฐลือชา
แสนกลาง
ตลับเพชร์สกุล
ฝั้นกา
พิมทอง
พงษ์ภูวนันท์
ศรีวิชัย
สันติพงศธร
กันศร
อินเจริญ
ปวนธิ
ดีมงคล
ยอดเมือง
ทากัน
ขอดเตชะ
ศึกกัณหา
ต้องใจ
ปันทะนันท์
กาญจนวงศ์สกุล
กุลาวงศ์
นันทฤทธิ์
จิณาเสน
พรมมลจรรยา
ไตรไชย
นิลพันธุ์
บารมี
สิหบัณฑ์
สุขวัทณโก
ไชยวงศ์
ยาวิชัย
คงคา

แทน

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

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายอาเภอเวียงสา
นายอาเภอภูเพียง
นายอาเภอปัว
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอสองแคว
ผกก.สภ.เมืองน่าน
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
ผกก.สภ.ปัว
รรท.ผกก.สภ.เชียงกลาง
ผกก.สภ.นาหมื่น
ผกก.สภ.บ่อเกลือ
ผกก.สภ.สันติสุข
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.สองแคว
ผกก.สภ.ภูเพียง
ผกก.สภ.เรือง
ผกก.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
สว.สภ.น้ามวบ
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
จ่าจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
โทรศัพท์ จ.น่าน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
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นายทิพมล
นายสุริยน
ว่าที่ พ.ต.ต. โดมโลหะ
นายวารินทร์
พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์
นายชาตรี
นายอานาจ
นางศิริลักษณ์
นายสมเร็จ
นายสมัย
นายสุชาติ
นายชัยศิริ
นายศิริชัย
นายสุรศักดิ์
นายสนิท
นางสาวศกุนตลา
นายวรวิทย์
ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์
นายณรงค์ฤทธิ์
นายทองสุข
นางสาวพัฒณันธ์
นายโกจิท
นายบรรจง
นายอาทิตย์
นายปริญญามนท์
นางกฤตยา
นางรติพร
นายสมมาตร์
นายเรืองยุทธ
นายสมศักดิ์
นางสิริฉัตร
นายนคร
นางกรรณิการ์
นายปวินท์วัฒน์
พ.ต.ต.ทวีสันต์
นายสิทธิเดช
พ.ต.ท.บวลปราง
ร.ต.อ.สุวิทย์
นายประสิทธิ์
ร.ต.อ.อนุพงษ์
ร.ต.อ.เกียรติดลมณ

บุญทอง
ประภาสะวัต
พจน์พิลาศ
เจริญสุข
เพ็ชรแสง
อินทรวิเศษ
ผลผ่องใส
เหลี่ยมโสภณ
อุดแดง
ธนะศรี
จันทร์ธรีจริญา
ผูกใจเพื่อน
ลิ้มเลิศตระกูล
สุพรรคง
อินทะชัย
จันทสิทธิ์
วีระเชวงกุล
ชิดนาด
นุปงิ
ทาชุมภู
นิมมากาฬ
กุณะพรม
เวียงสิมมา
มะลิดวง
ทองคา
ภัทรวรากุล
บุญคง
ฟุ้งวิทยา
นิตยานนท์
ยะแสง
สุนทรวิภาต
มหายศนันท์
ชูเชิด
รัฐศาสตร์
ซ่อนพรม
วงษ์สนิจศร
ตัณศุภพล
พันธุพันธ์
ท่าช้าง
อยู่ดี
ธิเสนา

รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
แทน สรรพากรพื้นทีน่ ่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
แทน ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯตามอัธยาศัย จ.น่าน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานแพร่
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
หัวหน้าอุตุนิยมวิทยาน่าน
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการปะกอบธุรกิจ
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ๓ น่าน
ป่าไม้จังหวัดน่าน
ผบ.ร้อย.ตชด. ๓๒๔
ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๕

๔
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
145
146
147
148
149
150
151

นางสาวอธิภัทร
นางจินตา
นายอติรุจ
นายศาตปัญญ์
นายวราวุธ
นายวสันต์
นางสาวชลลดา
นายสุนทร
นายสาเริง
นายสุขสันต์
นายสมเดช
นางอริสา
นางสาววิไลพร
นายเหลื่อม
นายปัญญา
นายทรีพัฒน์
นางธัญยรัตน์
นายชัชวาลย์
นายประทีป
นายจงอางศึก
นายวัฒน์ลัณห์
นายสมชาย
นายวรพล
นายสมพงษ์
นายประทีป
นายศักย์สีห์
นายประยงค์
นายธีรพันธ์
นายพิศิษฐ์

ก้อวงศ์
หะรีเมา
จารูญ
สีดานนท์
คันธาเวช
สุขเกษม
สังวร
เหมทานนท์
แก้วเทพ
เพ็งดิษฐ์
อภิชัยกุล
บุญฮม
จันทร์ไชย
สมมุด
พลเมืองดี
ไมตรีจิตร์
พลทิพย์
ชุ่มวงศ์
แป้นแก้ว
ศรีวสุทธิ์
วังสาร
ชนันชนะ
ผลคา
สุขใจ
ยศนิรันทร์
พลสันติกุล
แก้วประทุม
รุณตัน
อุดอ้าย

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอาเภอนาหมื่น
ผกก.สภ.แม่จริม
ผกก.สภ.บ้านหลวง
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.เรือง
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑5
ผู้บังคับฝูงบิน 466 น่าน
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน

หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
รก.ผู้จัดการพื้นที่เศษเมืองเก่าน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณบดีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

๕
9. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
10. ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
11. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแห่งประเทศไทย
12. ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์
13. นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
14. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – ลาว
๑๕. ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One – Stop Service Center : OSS) น่าน
๑๖. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
17. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
18. ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
19. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
20. นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
21. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – ลาว
22. ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One – Stop Service Center : OSS) น่าน
๒๓. นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) หน.พฐ.จว.น่าน
๒๔. รองอธิการบีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕. ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๒๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
๒๗. ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
๒๘. ผู้อานวยวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒๘. 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. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์ ) เป็นประธานดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ การจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน (ผอ.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน)
2. การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (ประกันสังคมจังหวัดน่าน)
3. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
1.1 นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์
ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
1.2 นายวัฒน์สัณห์ วังสาร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลพร จันทร์ไชย ตาแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล้านนา น่าน
4. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนมกราคม ๒๕61 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
/ระเบียบวาระที่ ๑….

๖
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
1) ขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2) เรื่องไฟป่าหมอกควัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรณรงค์ขับเคลื่อน เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน
3) ช่วงนี้ มี บุ ค คลส าคัญ ของแต่ละหน่ วยงานเข้ามาในจังหวัดน่ าน เข้าไปตรวจราชการหรืออื่ น ๆ
หน่วยงานควรประสานงานแจ้งนายอาเภอผู้รับผิดชอบในพื้นที่ด้วย เพื่อจะได้อานวยความสะดวกให้แก่
หน่วยงานของท่าน หากไม่ได้ประสานงานแจ้งนายอาเภอ หน่วยงานนั้นท่านไม่สามารถที่จะไปสั่งให้
ส่วนราชการในพื้นที่ได้ และเกิดปัญหากันเกิดขึ้น ขอให้ทุกหน่วยราชการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบใน
พื้นที่ด้วย หรือ นายอาเภอ
4) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี การให้ลงเพิ่มเติมให้ผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังกล่าวให้ไปแจ้งความประสงค์
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนเดือนเมษายน 2561
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง.ผวจ.น่าน

ห้วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 จะมีงานพิธี รัฐพิธี หลายงานติดกัน และ งานกีฬาน่านเกมส์
งานกีฬาผู้สูงอายุ จึงขอให้ส่วนราชการติดต่อประสานงานและเตรียมการให้ดีเพื่อจะได้ไม่เกิดความขัดข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่
- การติดต่อประสานงานในช่วงนี้ มีการติดต่อ ราชการด่วนกันเป็นระยะๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทอนิกส์ เพื่อที่หน่วยงานจะไม่ขาดการประสานงานดังกล่าว

นายไพศาลวิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายวรกิตติ ศรีทิพากร
รอง.ผวจ.น่าน

ผบ.มทบ.38

ที่ประชุม

แฟ้ มด่วนที่ ส่วนราชการอื่นๆ นาไปไว้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แล้วไม่รอเอาทิ้งไว้หลายวัน
ก็ไม่ไปเอางานด่วนแต่หน่วยงานไม่รับผิดชอบนาไปทิ้งไว้แล้วถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงานจะทาแบบนี้ไม่ได้ หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อ นาหนังสือมาเสนอควรอยู่รอหรือ
ติดตามหนังสือที่เสนอ

- การประชุมนายกรัฐมนตรี ฝากถึงคือในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของคณะ คสช. ก็จะทางานหนักกว่าปีที่ผ่านมา
เน้นงานด้านยุทศาสตร์ การเสนองบประมาณต้องให้สอดคล้องกัน
- ได้รับการร้องเรียนสถานบริการเปิดเกิน เวลา 24.00 น. เสียงดัง ให้เด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปี ใช้บริการทาง
กอ.รมน. กาลังตรวจสอบและหากพบจะถูกข้อหา 1) ยอมปล่อยให้เด็กเข้าใช้บริการ ๒) ขายเครื่องดื่มให้แก่เด็ก
๓) ขายเกินเวลา ๔) ยินยอมให้พกอาวุธ หากพบจะสั่งถอนใบอนุญาต 5 ปี ติดต่อแจ้งร้องเรียนได้ที่
08-1951-2521
- ให้สรรพสามิตต้องแน่นในกฎหมายและการขายเหล้าข้างวัดข้างสถานศึกษา
- กฎหมายห้ามขายเหล้าใกล้สถานศึกษาและวัด
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561

๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ผอ.ทสจ.น่าน

3.1 การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนมกราคม 2561
- สรุปผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม – 20 มกราคม 2561 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 6 หน่วยงาน โดยแบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 149 กิจกรรม ดังนี้
(1) การป้องกันการตัดไม้ ทาลายป่า
จานวน (10 คดี)
(2) การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
จานวน 127 กิจกรรม
(3) การพัฒนาอาชีพเสริมอาชีพ/รายได้ จานวน 1 กิจกรรม
(4) การพัฒนาคน
จานวน 10 กิจกรรม
รวมทั้งหมด
จานวน 149 กิจกรรม
- รายงานเพิ่มแจ้งต้นไม้ทรงปลูกของ รัชกาลที่ 10 ที่ อาเภอปัว พ.ศ.2522 ปัจจุบันยังคงสมบูรณ์ดี

ผวจ.น่าน

- เรื่องไฟป่าหมอกควัน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดน่าน มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ทสจ.น่าน

- มีการรณรงค์ไฟป่าหมอกควัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 มีเจ้าหน้าที่อยู่
ประจาจุดที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางบางส่วนร่วมเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน

ที่ประชุม

- รับทราบ

3.2 การรายงานภาพรวมของทีมน่านน้า ประจาเดือนมกราคม 2561
ผอ.โครงการ
- สถานการณ์น้าในเขตจังหวัดน่าน - อ่างเก็บน้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ชลประทานน่าน - อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 4 แห่ง มีปริ มาณน้าเก็บกักรวม 25.486 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน
มีปริมาณน้า 24.280 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 95.27 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า (26 ม.ค. 61)
-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 10.19 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.22 ของความจุอ่างเก็บน้า (26 ม.ค. 61)
-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 19.25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของความจุอ่างเก็บน้า (26 ม.ค. 61)
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าปกติ
มีจานวน 38 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงปานกลาง มีจานวน 0 แห่ง
-อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน 1 แห่ง

๘
ปริมาณน้าในเขื่อนสิริกิตติ์ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ความจุ
9,510.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
7,428.00 ล้านลูกบาศก์เมตร (78.11%)
ปริมาณน้าใช้การ
4,578.00 ล้านลูกบาศก์เมตร (68.74%)
ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 4.90
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
27.09
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
แผนและผลการใช้เครื่องสูบน้าในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี 2561
- 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
5. หน้าตลาดสดถืมตอง หมู่ที่ 1 ตาบลถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
6. บ้านเขื่อนแก้ว
หมู่ที่ 2 ตาบลถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
- สถานการณ์น้าในปีนี้ เชื่อว่าจะพอใช้ในการเพราะปลูกในปี 2561
ที่ประชุม

- รับทราบ

3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง ประจาเดือนมกราคม 2561
เกษตรจังหวัดน่าน - ผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ(ธ.ค 2560 -ม.ค. 2561)
- รายงานพื้ น ที่ เศรษฐกิจ ยางพาราจังหวัดน่ าน ประสบปั ญ หาราคาลดลงและผลกระทบจังน่ าน
เป็นพื้นที่ระดับต้นของประเทศที่ปลูกยางพารามากที่สุดมีการปลูกอยู่ 245,000 ไร่ ชาวสวนยางพารา
จังหวัดน่ าน จึงประสบปั ญ หาการขายยางราคาถูก ทางรัฐบาลได้มีมาตรการแก้ไขปั ญ หา ด้วย
โครงการลดยางพารา โดยหากประชาชนล้มสวนยางพารา 1 ไร่ ประชาชนชาวสวนยางพาราจะได้
ค่าตอบแทน 1 ไร่ ต่อ 4,000 บาท แต่ประชาชนก็ยังประสบปัญ หาอยู่เพราะภาครัฐให้ความ
ช่วยเหลือได้เพียงปีละ 200,000 ไร่ ต่อ ปี
- ปัญหาการเทน้ายางทิ้งไม่ถูกที่
ผวจ.น่าน

- ให้มีการบริหารจัดการให้ดีให้มีการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการในจังหวัดน่าน และประชาชน
ชาวสวนยางพาลาในจังหวัดน่าน เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐหรือรอความช่วยเหลือจากรัฐตลอด
และส่วนราชการควรให้คาแนะนาประชาชน การปลูกสินค้าการเกษตรนั้นหากปลูกสินค้าตัวไหน
มากราคาก็จะลดลงตามความต้องการของตลาด และปลูกแล้วเกษตรกรต้องคานึงถึงตลาดที่จะขาย
สิ้นคา และไม่ควรทาตามกระแส จะทาให้ไม่เกิดปัญหาแก่ประชาชนและภาครัฐ

ผอ.แขวงทางหลวง 2

- เรื่องน้ายางพารา การขนส่งยางพาราทาให้น้ายางพาราตกลงถนนทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ผวจ.

- ควรมีการบริหารจัดการน้ายางพารา มีจุดทิ้งน้ายาง

เกษตรจังหวัดน่าน

- ขณะนีจ้ ังหวัดน่านมีจุดทิ้งน้ายางแล้วกาลังนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

พาณิชย์จังหวัดน่าน - รายงานข้อมูลการนาเข้าพืชผักในจังหวัดน่าน ภาพรวมในเดือนมกราคม 2561 ติดตามการตรวจสอบ

ปริมาณการนาเข้าพืชผัก ปริมาณการผลิตใกล้เคียงเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คือ มีการนาเข้าเกือบ
88 ตัน ในเดือนมกราคม มีการนาเข้า กระหล่าปี ต้นหอม พริกขี้หนูสด มะเขือเทศ

๙
หัวหน้าด่านกักกัน - สรุปข้อมูลสัตว์– ซากสัตว์, มูลค่าสัตว์ – ซากสัตว์, เข้า – ออก จังหวัดน่าน ประจาเดือนมกราคม 2561
สัตว์น่าน
1. ข้อมูลจานวน สัตว์ เข้า-ออก จังหวัดน่าน

ที่ประชุม

โค นาเข้า 314 ตัว ออก 115 ตัว
กระบือ นาเข้า 52 ตัว
สุกร นาเข้า 3,142 ตัว ออก 3,017 ตัว
ลูกสุกร นาเข้า 4,339 ตัว ออก 120 ตัว
ไก่เนือ้ นาเข้า 43,600 ตัว ออก 3,000 ตัว
ไก่ปลดไข่ นาเข้า 6,300 ตัว
ไก่ไข่ นาเข้า 6,500 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 25,999 ตัว ออก 55 ตัว
ไก่ชน นาเข้า 7 ตัว ออก 102 ตัว
ลูกไก่ นาเข้า 31.600 ตัว
2. ข้อมูลจานวน ซากสัตว์ เข้า-ออก จังหวัดน่าน
ซากไข่ไก่ นาเข้า 3,775,000 ฟอง ออก 15,000 ฟอง
ซากไข่เป็ด นาเข้า 39,000 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 602,139 กิโลกรัม
ซากสุกร นาเข้า 311,117 กิโลกรัม ออก 2,000 กิโลกรัม
ซากโค นาเข้า 3,105 กิโลกรัม ออก 15,000 กิโลกรัม
ซากเครื่องในโค นาเข้า 16,680 กิโลกรัม
ซากเครื่องในสุกร นาเข้า 97,498 กิโลกรัม
ซากกระดูก+ไข ออก 15,500 กิโลกรัม
3. ข้อมูลสัตว์-ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร สปป.ลาว
สุกร (มีชีวิต) 40 ตัว
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม เนื้อไก่แช่เย็น 1,700 กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 348,000 ฟอง อาหารสัตว์ 770 กระสอบ
- รับทราบ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนมกราคม ๒๕61

- อัตราการเข้าพักตามสถานพักแรมโดยประมาณ
อั ต ราการเข้ า พั ก ตามสถานพั ก แรมใน เดื อ นธั น วาคม 2560 รวมจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้ งสิ้ น 40,538 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้อ ยละ 16.29 คิ ด เป็ น ชาวไทย 39,055 คน
เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 15.15 ชาวต่ า งชาติ 1,483 คน ลดลงจากเดื อ นที่ แ ล้ ว
ร้อยละ 38.18 เรียงลาดับต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดน่านจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. จีน 2. ฝรั่งเศส
3.สหรัฐอเมริกา 4. ญี่ปุ่น 5. ลาว ตามลาดับ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานแพร่
ชวนเที่ยวงานและทาบุญร่วมกันในกิจกรรม “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน" ประจาปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่
๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ข่ ว งกระซิ บ รั ก (ข่ ว งน้ อ ย) เมื อ งน่ า น อ.เมื อ งน่ า น จ.น่ า น
สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ททท.สานักงานแพร่ สนับสนุน
บัตรชุดทานน้าชา ณ โรงเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จานวน ๑๐๐ ใบ ซึ่งแจกให้ ณ จุดลงทะเบียน
ข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.

๑๐
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่เมืองชายแดน ณ โรงแรมดิอิมเพรส อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตพื้นที่เมืองชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 15–16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิอิมเพรส อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่พื้นที่เมืองชายแดนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่แบบ Familiarization Trip (FAM Trip) ระหว่างวันที่ 17–19 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมดิอิมเพรส อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ศึกษาธิการ จ.น่าน 3.5 การรายงานภาพรวมทีมน่านการศึกษา ประจาเดือนมกราคม 2561
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการศึกษาประจาเดือนมกราคม 2561
- สานั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัดน่ าน ร่วมกั บ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่ าน จะเป็ น เจ้ าภาพจั ดงาน

“วันการศึกษาเอกชน 100 ปี” ภาคเหนือ 17 จังหวัด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หน.สนง.จังหวัดน่าน ๔.๑ การรับเสด็จสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิ บั ติพระราชกรณี ยกิ จ

ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
- สานักงานจังหวัดน่าน ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน จนทาให้ภารกิจการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สาเร็จลุล่วงด้วยดี

หน.สนง.จังหวัดน่าน 4.2 การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชดาเนินมาปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- สานักงานจังหวัดน่าน และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่ให้การสนับสนุน ภารกิจการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ
เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สาเร็จลุล่วงด้วยดี

ผอ.สนง.พมจ.น่าน 4.3 การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)

- วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบแผนที่ทางสังคม ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2. บูรณาการกลุ่มเป้าหมาย
3. เป็นข้อมูลการบริหารจัดการพัฒนาสังคม/จัดสวัสดิการสังคม
- เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์
1. ใคร คือ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
2. ที่ไหน คือ จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
3. ปัญหา คือ ปัญหาที่ประสบ
4. ความต้องการ คือ ความต้องการของใคร เช่น ตนเอง ครอบครัว
5. บริการที่ได้รับไปแล้วสามารถนาไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในเชิงนบายได้
- กลไกลขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศทส.(Monitor) -> ผู้แทนทุกกรมฯ (พม.) -> สสว. 1-12 -> ทีม One Home

๑๑
- แผนการขับเคลื่อน Action Plan
1. มกราคม 2561
- คัดแยกข้อมูล 3 ฐานข้อมูล
1) ผู้ลงทะเบียน 2) ผู้รับสวัสดิการ 3) ข้อมูลทุติภูมิหน่วยงานอื่น
- แบ่งพื้นที่จัดเก็บ/บันทึกข้อมูล โดยบูรณาการร่วมกับ อปท. และกรมการปกครอง
2. กุมภาพันธ์ 2561
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- ประมวลผล/จัดกลุ่ม
4.4 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
แห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และการจาหน่ายเสื้อที่ระลึก “น่านเกมส์”
- ประชาสั ม พั น ธ์การจัดการแข่งขัน กี ฬ าเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์ ”
ในวันที่ 19 มีนาคม – 29 มีนาคม 2561 จึงขอรณรงค์ให้ส่วนราชการจังหวัดน่านใส่เสื้อ น่านเกมส์
ในวั น พุ ธ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การแข่ ง ขั น ฯ และสามารถสั่ งซื้ อ ได้ ที่ ส านั ก งาน การกี ฬ าแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน หรือห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
ผอ.สนง.การกีฬา

ที่ประชุม

- รับทราบ

อัยการจังหวัดน่าน 4.5 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 พินัยกรรม
ทาพินัยกรรมได้ เมื่ออายุ 15 ปีขึ้นไป (ม.25) พินัยกรรมที่ทาขึ้นโดยบุคคลอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์
หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ตกเป็นโมฆะ (ม.1703-1704) พินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนา
กาหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง ให้เกิดผลบังคับเมื่อ ตนตาย (ม.1646) พินัยกรรมต้องทา
ตามแบบที่กฎหมายกาหนด (ม.1648) ความสามารถของผู้ทาพินัยกรรม พิจารณาแต่ในเวลาที่
ทาพินัยกรรมเท่านั้น (ม.1655)
- พินัยกรรมแบบทั่วไป
1. ทาเป็นหนังสือ
2. ลงวัน เดือน ปี ในขณะทา
3. ผู้ทาพินัยกรรมลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
4. พยาน 2 คนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทาพินัยกรรม
5. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นต้องทาตาม ข้อ 3.-4. (ม.1656)
- พินัยกรรมแบบเขียนเอง
1. ทาเป็นหนังสือ เขียนด้วยมือตนเองทั้งหมด
2. ลงวัน เดือน ปี ในขณะทา
3. ผู้ทาพินัยกรรมลงลายมือชื่อไว้ในพินัยกรรม
4. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ผู้ทาพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือชื่อตนเอง
และลงลายมือชื่อกากับไว้ (ม.1657)

๑๒
- พินัยกรรมแบบฝ่ายเมือง
1. ผู้ทาพินัยกรรมแจ้งข้อความแก่กรมการอาเภอต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
2. กรมการอาเภอจดข้อความนั้นไว้ในพินัยกรรม แล้วอ่านให้ผู้ทาพินัยกรรมและพยานฟัง
3. ผู้ทาพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้ในพินัยกรรม
4.กรมการอาเภอลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ไว้ด้วยตนเอง แล้วประทับตราตาแหน่งเอาไว้เป็นสาคัญ
5. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ผู้ทาพินัยกรรม พยาน และกรมการอาเภอ
ต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
6. ทานอกที่ว่าการอาเภอก็ได้ (ม.1658-1659)
- พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
1. ผู้ทาพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
2. ผู้ทาพินัยกรรมผนึกพินัยกรรม แล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น
3. นาพินัยกรรมไปแสดงต่อกรมการอาเภอ พร้อมพยาน 2 คน แจ้งว่าเป็นพินัยกรรมของตนเอง
4. ถ้าผู้ทาพินัยกรรมมิได้เขียนเอง ให้แจ้งนามและภูมิลาเนาของผู้เขียนทราบด้วย
5. กรมการอาเภอจดถ้อยคา วันเดือนปี ประทับตราตาแหน่งไว้บนซอง
6. กรมการอาเภอ ผู้ทาพินัยกรรม และพยาน ลงลายมือชื่อบนซอง (ม.1660)
- พินัยกรรมแบบพฤติการณ์พิเศษ
1. พฤติการณ์พิเศษที่ทาให้ไม่สามารถทาตามพินัยกรรมแบบอื่นได้ เช่น ตกในอันตราย ใกล้ความตาย
มีโรคระบาด สงคราม
2. ทาพินัยกรรมด้วยวาจาได้ โดยทาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน ซึ่งอยู่ในที่นั้น
3. พยานสองคนไปแสดงตนที่กรมการอาเภอ แจ้งข้อความ วันเดือนปี สถานที่ทาพินัยกรรม และพฤติการณ์พิเศษ
4. กรมการอาเภอจดข้อความ แล้วให้พยานสองคนลงลายมือชื่อไว้
5. พินัยกรรมสิ้นผลเมื่อพ้น 1 เดือน นับแต่กลับสู่ฐานะที่จะทาพินัยกรรมแบบอื่นได้ (ม.1663-1664)
- พินัยกรรมแบบทาในต่างประเทศ
1. ทาตามแบบกฎหมายของต่างประเทศที่ทาพินัยกรรม หรือทาตามกฎหมายไทยก็ได้
2. ทาตามแบบพินัยกรรมฝ่ายเมือง โดยอานาจหน้าที่ของกรมการอาเภอให้ตกแก่ พนักงานทูต หรือ
กงสุลฝ่ายไทย หรือพนักงานใดๆซึ่งมีอานาจตามกฎหมายของต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี (ม.1667)
ที่ประชุม

- รับทราบ

คลังจังหวัดน่าน

4.6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
- หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 26 มกราคม 2561
เป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 มี 2 หน่วยงาน ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย po และผลการเบิกจ่าย
ในเดือนมกราคม 2561 เริ่มมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นของแต่ละหน่วยงาน

ที่ประชุม

- รับทราบ

ปลัดจังหวัด

4.7 กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
- กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กาหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหมู่ที่ ๔ ตาบลฝายแก้วอ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๑๓
หน.สนง.ปภ.

4.8 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน (ข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดน่าน) (ระหว่างวันที่ 1 – 3๑ ธันวาคม 2560)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 1,004 ครั้ง บาดเจ็บรวม 996 ราย บาดเจ็บ (Admit) 378 รายบาดเจ็บเล็กน้อย
618 ราย เสี ย ชี วิ ต 8 ราย พาหนะที่ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ รถจั กรยานยนต์ 322 ราย ร้ อยละ 85.19
รถเก๋ ง 19 ราย ร้ อยละ 5.03 รถปิ กอั พ 13 ราย ร้ อยละ 3.44 รถจั กรยาน 3 ราย ร้ อยละ 0.79
รถจักรยานยนต์พ่วง 12 ราย ร้อยละ 3.17 รถใช้งานการเกษตร 9 ราย ร้อยละ 2.38
รายที่ 1
- ชาย อายุ 40 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค. 60 เวลา 17.15 น.
สถานที่เกิดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สายน่าน-แม่จริม ต.ฝายแก้ว อ.เมืองน่าน รถเก๋งเสียหลักลงข้างทาง
(ไฟคลอก) ขับรถเร็ว + ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
รายที่ 2
- ชาย อายุ 49 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.นาน้อย เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค. 60 เวลา 20.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ ถนนทางหลวงชนบท (สายสาคร-หนองห้า) ต.น้าตก อ.นาน้อย (ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง)
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ แฉลบล้มเอง สาเหตุที่เสียชีวิต ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 3
- ชาย อายุ 14 ปี ขั บขี่ เสี ยชี วิ ต ณ รพ.เวี ยงสา เหตุ เกิ ดเมื่ อ วั นที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 12.40 น.
สถานที่ เกิ ดเหตุ ถนนทางหลวงชนบท สาย บ.ม่ วงเนิ้ ง-บ.อ่ าย ต.อ่ ายนาไลย อ.เวี ยงสา (ทางโค้ ง)
รถจักรยานยนต์หลุดโค้งชนหลักกันภัย สาเหตุ ขับรถเร็ว+ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 4
- ชาย อายุ 53 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.บ่อเกลือ เกิดเมื่อ วันที่ 9 ธ.ค. 60 เวลา 18.30 น
สถานที่เกิดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สายหลักลาย-บ่อเกลือ บ.ผักเฮือก ต.บ่อเกลือใต้ (ทางตรง
มีป้ายลดความเร็ว) ยานพาหนะ รถพ่วงพลิกคว่า สาเหตุ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ,ไม่ชานาญทาง ,
บรรทุกหนัก
รายที่ 5
- ชาย อายุ 54 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.น่าน เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.60 เวลา 17.40 น.
เกิ ด เหตุ ถนนกรมทางหลวง สายน่ า น–ทุ่ ง ช้ า ง ต.ผาสิ ง ห์ อ.เมื อ งน่ า น (เยื้ อ ง สสจ.น่ า น)
ยานพาหนะ รถปิกอัพชนขณะทางานก่อสร้างถนน สาเหตุ ขับรถเร็วเกินกาหนด
รายที่ 6
- ชาย อายุ 29 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 22.00
น. สถานที่ เ กิ ด เหตุ ถนน อบจ. สาย บ.ร้ อ งตอง–บ.หนองเต่ า (ทางโค้ ง ) ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง สาเหตุ ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 7
- ชาย อายุ 59 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.ท่าวังผา เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 11.00 น.
สถานที่ เกิ ด เหตุ ถนนสาย บ.ก๋ ง -บ.น้ ายาว ต.จอมพระ อ.ท่ า วั ง ผา (ถนนก าลั ง ก่ อ สร้ า ง)
รถเกิดถอยหลังทัพรถจักรยานยนต์ สาเหตุ ขับรถโดยประมาทในเขตก่อสร้างทาง
รายที่ 7
- ชาย อายุ 19 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.น่าน เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 23.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ ถนนทางหลวงชนบท สาย บ.อาฮาม-บ.น้าฮาว ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา (ทางโค้ง
,ไม่มีแสงสว่าง) ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง สาเหตุขับรถเร็ว,ไม่สวมหมวกนิรภัย
รายที่ 8
- ชาย อายุ 67 ปี ผู้ขับขี่ เสียชีวิต ณ รพ.ท่าวังผา เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค.60 เวลา 18.30
น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนกรมทางหลวง สายน่าน-ทุ่งช้าง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา (ไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง) ยานพาหนะ รถยนต์ปิกอัพออกจากซอยตัดหน้ารถทัวร์ ขับรถประมาท,ไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย

๑๔
- เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และ 2561การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ยอดผู้เสียชีวิตลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2560
ยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เมื่อเทียบกับปี 2560
จานวนครั้งลดลงร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกับปี 2560
- กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน “วันป้องกันกันอุบัติภัยแห่งชาติ ” ประจาปี 2560
ในวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายไพศาลวิมลรัตน์
- งานประจาปีหรืองานกาชาด ควรที่จะจัดหรือไม่แล้วจัดอย่างไร
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประธานหอการค้า
จังหวัดน่าน

- ควรมีการจัดขึ้นในปีนี้ เพราะจังหวัดน่านไม่ได้จัดมา 2 ปีแล้ว

ที่ประชุม

- ที่ประชุมเห็นชอบดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
สนง.ธนารัก ษ์ จั งหวั ด น่ าน - แจ้ ง สามารถมารั บ เข็ ม ขั ด และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร รัชกาลที่ 9 โดยนาสาเนาบั ตรประชาชน
และบัตรประชาชนตัวจริง ใบเสร็จ หรือใบมอบอานาจ และหากสั่งจองที่ธนาคารให้นาหลักฐานไป
รับที่ธนาคารที่ท่านจอง
สนง.จัดหางานจังหวัดน่าน - แจ้งรัฐได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทุกจังหวัด จังหวัดน่านได้เปิดรับ ลงทะเบียน

แรงงานต่างด้าว ณ สานักงานจักหางานจังหวัดน่าน
เลิกประชุม

- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรอุมา เซ็นน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
จอมกฤษณ์ สิมรักแก้ว
23/02/61

