รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/ ๒๕61
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
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
พ.ต.อ.สุวิทย์
นายแพทย์นิพนธ์
นายเดชทิภัทร์
นายแสวงศักดิ์
นางพิสมัย
นายชัยเดช
นายธีรุญยวัตร
นายธนพล
นายสุชาติ
นางสาวเทพธิดา
นายจีรวุฒิ
นายสมเกียรติ
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นายนิพนธ์
นางสาวธารารัตน์
นายประเสริฐ
นายประทีป
นางสุภาพ
นางปิ่นทอง
นายวิวัฒน์
นายมานะชัย
นายสาเริง
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นางรติพร
นายวิชัย
นายณรงค์
นายสโรช

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ศรีทิพากร
ประจันเขตต์
ยอดรัก
พัฒนกิจเรือง
อมรทิพย์
ซาเซียง
ชมเชย
ฝ่ายนันชัย
บุญมาปะ
อินมงคล
ศิลปชัย
มุ่งเกษม
กันทะมัง
คมนศุภสวัสดิ์
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ดาวัลย์
โพธิ์ศรี
ดอยลอม
นันทะสาร
ไทยน้อย
จันต๊ะ
ปรามรมภ์
ทองเนื้อดี
สวัสดีนฤนาท
แสงจาปา
ปรางค์มณี
บุญคง
สิมมาน้อย
อินโส
รัตนมาศ

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
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2
34
35
36
37
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

นายมณเฑียร
นายแก้วใจ
นายวราวุธ
นายนพดล
นายสุรพล
นายพงษ์ศักดิ์
นายชัยพล
นายชนาธิป
ว่าที่ร้อยตรี สมัย
นายประธาน
นายกิตติไกร
นายจรินทร์
นายภูเบศ
นางสาววรณัน
นายปรีชา
นายเกรียงไกร
นายปรัชญา
นายชัยณรงค์
นายประชา
พ.ต.ท.ศุภกิตติ์
พ.ต.ท.นิรันดร์
พ.ต.ท.สุรกิจ
พ.ต.ท.ณัฐคม
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.ประภาส
พ.ต.อ.อดุลย์
พ.ต.อ.ประยูร
พ.ต.ท.นิวัฒน์
พ.ต.ท.มารุต
พ.ต.ต.เดี่ยว
พ.ต.อ.มนตรี
พ.ต.ท.เรวัตร
ร.ต.ท.อาทิตย์
พ.ต.ท.คนอง
พ.ต.ท.เฉลิมพล
ร.ต.อ.ธนพัฒน์
นางสาวสุภาพ

คูคามี
ขันธพร
คันธาเวช
อุสาหะ
วงศ์สุขพิศาล

จ.ส.อ.สรพงษ์

เพียรการ

โรจนวิสิฐ
เสมแย้ม
คาชมภู
ครองสิงห์
ฝีปากเพราะ
เก่งสงวนสิทธิ์
พุฒิรัตนาพร
กันทะมัง
สมชัย
เวชอนุรักษ์
เสริฐลือชา
นันทะติ
แสนกลาง
คนสม
ปวนธิ
เปี่ยมอริยธน
คานา
ตลับเพชร์สกุล
ฝันอิ่นแก้ว
ขาววงศ์
ชานาญคง
กันศร
สุภสิริ
ศรีชัย
ยอดเมือง
ทากัน
ใจมา
ศึกกัณหา
ต้องใจ
ปันทะนันท์
กุลาวงศ์

แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
แทน ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
พลังงานจังหวัดน่าน
นายอาเภอเมืองน่าน
แทน นายอาเภอเวียงสา
แทน นายอาเภอภูเพียง
นายอาเภอปัว
นายอาเภอนาน้อย
แทน นายอาเภอเชียงกลาง
แทน นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอท่าวังผา
แทน นายอาเภอนาหมื่น
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอาเภอสองแคว
แทน ผกก.สภ.เมืองน่าน
แทน ผกก.สภ.เวียงสา
แทน ผกก.สภ.นาน้อย
แทน ผกก.สภ.ท่าวังผา
แทน ผกก.สภ.ปัว
แทน ผกก.สภ.แม่จริม
แทน ผกก.สภ.บ้านหลวง
ผกก.สภ.นาหมื่น
แทน ผกก.สภ.บ่อเกลือ
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
แทน ผกก.สภ.สองแคว
ผกก.สภ.ภูเพียง
แทน ผกก.สภ.เรือง
ผกก.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
แทน สว.สภ.น้ามวบ
เสมียนตราจังหวัดน่าน
แทน ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
แทน ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
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3
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ร.ต.สมัคร
ร.ต.เจษฎา
พ.ต.ธนะวัฒน์
นายชัยยศ
นายผดุง
นายพัทธดนย์
น.ส.เอิบลาภ
นายทิพมล
นายสมเกียรติ
นายวารินทร์
ว่าที่พันตารวจตรี โดม
นายชาตรี
นายอานาจ
นางธมลวรรณ
นายชูเกียรติ
นายสาเร็จ
นายสมัย
นายสกล
นายชัยศิริ
นายศิริชัย
นายโชติกรวิชช์
นางสุนีย์รัตน์
นายพีรพัฒน์
นายวรวิทย์
นางสาวทองสุข
นางณัฐวรา
นายถวัลย์
นางสุปรียา
นายบรรจง
นายศักดิ์ชัย
นายเอนก
นางสาวบานเย็น
นางรติพร
นายเรืองยุทธ
นายสมศักดิ์
นายจิรวุฒิ
นายนคร
นางสาวธนกร
นายธวัชชัย

อนุสรณ์
โคตมี
บุญจรัส
บารมี
เชียงหนุน
เถระสัวสดิ์
ศรีภิรมย์
บุญทอง
เพชรรุ่งรัศมี
เจริญสุข
โลหะพจน์พิลาศ
อินทรวิเศษ
ผลผ่องใส
รัตติรุจิเศวต
ด่านธนะทรัพย์
อุดแดง
ธนะศรี
กาญจนากร
สุพรรณคง
ลิ้มเลิศตระกูล
ทวีศักดิ์ทินโชติ
โลหะโชติ
ทิพวิไชย
วีระเชวงกุล
ทาชุมภู
เรืองกิจการ
พรมศิลา
เวียงสิมมา
ศริวิชัย
ดีพรมกุล
หล้าป้อม
บุญคง
นิตยานนท์
ยะแสง
คาวงค์
มหายศนันท์
ไกลแก้ว
บุญศิริ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

แทน สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
แทน ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯตามอัธยาศัย จ.น่าน
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
แทน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน

ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการปะกอบธุรกิจ
แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
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4
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

นายมงคลธัช
นายสุพัฒน์
พ.ต.ท.ธนพัฒน์
ร.ต.อ.สุวิทย์
นายณัฐชนน
พ.ต.ต.ชวลิต
พ.ต.ต.สุทธิพร
นางสาวอธิภัทร
นายอนุด
นายอติรุจ
นายศาปัญญ์
นายสุพจน์
นางสาวชลลดา
นายณรงวิทย์
นางกัตติรา
นายพงศ์สิมณ
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช
นางอริสา
นายปัญญา
นายทรีพัฒน์
นางสาวอริศรา
นายชัชวาลย์
นายเอกพงษ์
นายธงชัย
นายวันชาติ
นายวุฒิศักดิ์
จ.ส.อ.เสวก
นายสมบัติ
นายชรัสนันท์
พ.จ.อ.สุริยน
นายภิรมย์

พวงมาลัย
แก้วรัตนากร
ปณสุข
นั้นภุพันธ์
คนสูง
คาตื้อ
นันตา
ก้อวงศ์
หะรีเมา
จารูญ
คันธาเวช
ศรีภูมิ
สังวร
ไผ่ผาด
คามั่น
ทิศทองดี
อภิชยกุล
บุญธรรม
พลเมืองดี
ไมตรีจิตร์
สุขสัน
มวงค์
พงษพลกุลปัญญา
ไชยยงค์
สารใจ
เหว่ปัต
ฉุกหอม
ชินสุขเสริม
ตาชม
ปันชัย
เทพสุคนธ์

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 13
ป่าไม้จังหวัดน่าน
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๕
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานท่าภูมิภาภาคสาขาแพร่
ผู้อานวยการสานักงาน ปปช. ประจาจังหวัดน่าน
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
แทน ผู้จัดการสานักงานพื้นที่เศษ 6
แทน ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
รก.ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสัวสดิ์วิทยาคาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

5
ผู้ไม่ลงชื่อมาประชุม
1. รรท.ผกก.สภ.เชียงกลาง
2. ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
3. ผกก.สภ.สันติสุข
4. ป้องกันจังหวัดน่าน
5. ผู้บังคับฝูงบิน 466 น่าน
6. โทรศัพท์ จ.น่าน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
7. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
8. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดน่าน
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
10. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
11. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
12. ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
13. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
14. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
15. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
16. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
17. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
18. ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) น่าน
19. ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานแพร่
20. หัวหน้าอุตุนิยมวิทยาน่าน
21. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
22. นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) หน.พฐ.จว.น่าน
23. รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 น่าน
24. หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร เขต 1
25. รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
26. สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 พิษณุโลก
27. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
28. ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน
29. ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
30. คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
31. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32. ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
33. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
34. ผู้อานวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคาะห์
29. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
/ผู้เข้าร่วมประชุม….
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิพนธ์ นิยม
2. นายสิรวิชญ์ ปัตติธรรม
3. นายเริ่มรัตน์ พันธ์เจริญ
4. นายอาภรณ์ นิลศิริ
5. นางขนิษฐาข์ อมรทิพย์วงศ์
6. นางอรอุมา เซ็นน้อย
เริ่มประชุม

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ตาแหน่ง แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ตาแหน่ง แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- เวลา ๐๙.00น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) เป็นประธานดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับการผลิตข้าวเปลือก (GAP) ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร
ที่ได้รับรองฯ โครงการ 1 ท่าน (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน)
2. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
2.1 นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี
ตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 5
รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัดน่าน
2.2 นายวารินทร์ เจริญสุข
ตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค ๕
รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
2.3 ว่าที่พันตารวจตรี โดม โลหะพจน์พิลาศ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ
สูงสุดรักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดน่าน
2.4 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่น่าน
3. หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งอื่น
นายประสงค์ หล้าอ่อน
ตาแหน่ง นายอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ย้ายไป
ดารงตาแหน่ง นายอาเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก
4. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนเมษายน ๒๕61 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1) ขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน ในห้วงเดือนที่ผ่านมาที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถทาให้
มีป ระสิ ท ธิภ าพดี กว่า ปี ที่ ผ่ านมา ซึ่ ง เป็น ช่ว งเทศกาลสงกรานต์ ขอบคุ ณอ าเภอทุก อาเภอและ
ฝากขอบคุณถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่
2) เรื่อง สินค้าในจังหวัดน่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้รับคาชื่นชมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
จากต่างจังหวัด ว่าแม่ค้าพ่อค้าจังหวัดน่านขายสินค้าอย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
ถึงแม้จะเป็นช่วงเทศการสงกรานต์
3) เรื่อง ไฟป่าหมอกควัน ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่ ถึงแม้มีปัญหา
ถกเถียงกันเรื่องเครื่องวัดไม่ได้มาตรฐานฝนตกแต่ค่าที่วัดได้ออกมามากอยู่ก็ตาม

7
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รอง.ผวจ.น่าน

๑. การจัดโต๊ะหมู่บูชาของหน่วยงานส่วนราชการ ขอให้ช่วยดูแลให้เรียบร้อยสมพระเกียรติด้วย
2. ใกล้ฤดูฝนแล้วหน่วยงานส่วนราชการที่ปลูกต้นไม้ ขอให้ดูแลตัดแต่ง ให้เรียบร้อยสวยงามด้วย
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายหากพายุเข้า

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายวรกิตติ ศีทิพากร
รอง.ผวจ.น่าน

ขอให้หน่วยงานส่วนราชการดูแลภาพพระฉายาลักษณ์ ให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วย หากสีซีด
ก็ควรเปลี่ยน เพื่อให้สมพระเกียรติ

1. กรณีมีส่วนราชการเสนอหนังสือต่าง ๆ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ของให้ส่วนราชการนั้นๆ แจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้วยเพื่อจะได้ทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
2. กรณี ส่ ว นราชการเสนอหนั ง สื อ ต่ า ง ๆ แล้ ว สิ้ น สุ ด ที่ ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ สมควรให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทราบ ก็สามารถทาได้โดยให้เสนออีกรอบได้

นายไพศาล วิมลรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- กรณีส่วนราชการเสนอหนังสือด่วนที่สุด แล้ว นาไปทิ้งไว้ให้ อส. หน้าจวนผู้ ว่าราชการจังหวัดน่าน
แล้ วกลั บไม่รอรั บหนั งสื อปล่ อยทิ้งไว้ให้ อส. ท่านควรรอหนังสื อรอรับที่จวนฯ ห้ ามนาไปทิ้งไว้
หากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ไม่อยู่ติดราชการควรนาไปเสนอให้ผู้ที่มีอานาจรักษาการแทนลงนาม
ตามลาดับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ผบ.มทบ.38 1. ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
2. นโยบายจะให้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ข่ า วประจ าอ าเภอเพื่ อ รวบรวมปั ญ หาข่ า วสาร ป้ อ งกั น เหตุ
อันจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน คาดว่าจะเริ่มดาเนินการอาทิตย์ถัดไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕61
- ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ นารายงานการประชุ ม ลงในจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ EPOC ตั้งแต่
วันที่ 28 เมษายน 2561
ที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนเมษายน ๒๕61
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง
วันที่ 20 เมษายน 2561 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้า”
1. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่า การปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 8 คดี
- วันที่ 19 เม.ย.61 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.16 นาน้อย สนง.ทสจ.น่าน ออกตรวจปราบปราม
ผู้กระทาผิดตามกฎหมายป่าไม้ ณ บ้านเปา ม.5 ต.น้าตก อ.นาน้อย พบไม้กระยาเลยแปรรูป (ตะเคียน)
จานวน 36 แผ่น ส่ง สภ.นาน้อยเพื่อดาเนินคดีต่อไป
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 299 กิจกรรม เช่น
๑) วันที่ 11 เม.ย.61 สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) เจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกับราษฎรบ้านห้วยเฮือ
รับแจ้งไฟไหม้ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ายาว – น้าสวด บ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ต.สะเนียน
อ.เมือง จ.น่าน พื้นที่ป่าเสียหาย 30 ไร่ ชนิดป่าเบญจพรรณ สาเหตุเผาเพื่อล่าสัตว์
/2) วันที่ 20 เม.ย.....
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2) วันที่ 20 เม.ย. 61 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แก่ประชาชน สอบถามสถานการณ์และผลกระทบของหมอกควันและไฟป่า
ณ บ้านน้าลัด ม.6 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
3) วันที่ 15 เม.ย.61 สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13 แพร่ เจ้าหน้าที่สถานี ดับไฟป่าบริเวณ
ป่าสงวนแห่ งชาติป่าแม่น้าน่าน ฝั่ งตะวันออกตอนใต้ บ้านน้าปุ๊ ม.6 ต.น้าพาง อ.แม่จริม
พื้นที่เสียหายจานวน 15 ไร่ สาเหตุมาจากการเผาไร่
3. การปลูกต้นไม้ 2,565 ต้น
- วันที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดน่าน จัด งานวันข้าราชการพลเรือ น ประจาปี 2561 และ
ร่วมกับส่วนราชการใน จ.น่าน กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มจิตอาสา เราทาดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้ น
กัลปพฤกษ์ และดอกไม้สีเหลือง จานวน 2,565 ต้น ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
โดยได้การสนับสนุนกล้าไม้ จาก สนง.ทสจ.น่าน
3. การประชุมอบรมให้ความรู้ 10 กิจกรรม เช่น
1)วั น ที่ 23 มี . ค.61 สนง.ทสจ.น่ า น ด าเนิ น การประชุ ม ชี้ แ จงการด าเนิ น กิ จ กรรม
ภายใต้โ ครงการสร้ า งความร่ว มมื อด้ า นทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมในระดั บพื้ น ที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุม
บ้านสบย่าง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2) วันที่ 4 เม.ย.61 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุ
ราคาญกลิ่ นเหม็น จากสถานประกอบการ หจก.ซินกวง น่าน (ลานตากมันสาปะหลัง) โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย สนง.สาธารณสุขจังหวั ดน่าน
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และอบต.ผาสิงห์
3) วันที่ 19 เมษายน 2561 สนง.ทสจ.น่าน ดาเนินโครงการอบรมสร้างความเข้าใจ ตามนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
4) วันที่ 19 เม.ย.61 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน ร่วมกับเทศบาลตาบลปัว ดาเนินกิจกรรม
รณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ณ บ้านขอน ม.1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
3.2 การรายงานภาพรวมของที ม น่ า นน้าประจาเดื อ นเมษายน ๒๕61
- สภาพน้าท่ า แม่น่าน
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 9.700 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 14.50 ลบ.ม./วินาที
- สถานการณ์น้า ปกติ
2) สถานี N1 หน้า สนง.ป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,265.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 7.950 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 19.60 ลบ.ม./วินาที
- สถานการณ์น้า ปกติ
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 12.280 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 43.00 ลบ.ม./วินาที
- สถานการณ์น้า ปกติ
/-ข้อมูล....
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- ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกักอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดน่าน
๑) โครงการขนาดกลาง 4 แห่ง
อ่า งเก็ บ น้ าขนาดกลาง 4 แห่ ง มีป ริ ม าณน้าเก็ บ กั กรวม 25.486 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร
ปัจจุบัน มีปริมาณน้า 16.718 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65.60 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง
เก็บน้า (23 เม.ย. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าปกติ
มีจานวน 3 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 11.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 8.67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74.74 ของความจุอ่าง
เก็บน้า (17 เม.ษ. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าปกติ
มีจานวน ๑8 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 3 แห่ง
3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. 40 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 20.82 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 15.20 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73.01 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (17 เม.ย. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าปกติ
มีจานวน 38 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน 1 แห่ง
- การเปรียบเทียบปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า
๑) โครงการขนาดกลาง 4 แห่ง ปริมาณความจุ ปี 2560 15.810 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62.03
ปริมาณความจุ ปี 2561 16.718 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65.60
2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ 21 แห่ง ปริมาณความจุ ปี 2560 6.300 ล้าน/ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 54.31 ปริมาณความจุ ปี 2561 8.670 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
74.74
๓) โครงการขนาดเล็ก 40 แห่ง ปริมาณความจุ ปี2560 14.150 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
67.96 ปริมาณความจุ ปี2561 15.20 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73.01
- อ่างฯ ห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน (23 เมษายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 254.040 ม.รทก. ปริมาณน้า 4.662 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
93.23
- อ่างฯ น้าแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน (23 เมษายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 313.500 ม.รทก. ปริมาณน้า 7.189 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.30
- อ่างฯ น้าพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน (23 เมษายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 290.450 ม.รทก. ปริมาณน้า 0.447 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.07
- อ่างฯ น้าฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน (23 เมษายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 221.630 ม.รทก. ปริมาณน้า 4.421 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73.68
- เขื่อนสิริกิติ์
ความจุที่ระดับเก็บกัก
9,510
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
5,600.26
ล้านลูกบาศก์เมตร (58.89%)
ปริมาณน้าใช้การ
2,750.26
ล้านลูกบาศก์เมตร (41.30%)
ปริมาณน้าไหลลงเขื่อนฯ
8.16
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
23.0
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
/- แผน….
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- แผนและผลการใช้เครื่องสูบน้าในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 60/61
๑) แผนเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว
จานวน 11 เครื่อง
๒) ผลการใช้เครื่องสูบน้า
จานวน 6 เครื่อง
- บ้านสถาน หมู่ที่ 1
ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
- บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2
ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
- บ้านบ้านหนอง หมู่ที่ 9
ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
- บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 14
ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
- หน้าตลาดสดถืมตอง หมู่ที่ 1
ตาบลถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
- บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2
ตาบลถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง และสรุปผลการนาสินค้าเข้า - ออก
จังหวัดน่าน ประจาเดือนเมษายน ๒๕61
เกษตรและสหกรณ์ - รายงานผลการขั บ เคลื่ อ นโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรอบดาเนินงาน
1. คนไทยไม่ทิ้งกัน(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
- โครงการ/เมนูที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่าน 2 โครงการ 11 เมนู
1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมให้ความรู้ด้านประมง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
- อบรมการปลูกหม่อนผลสด
- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม
- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Learning by Doing การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
- อบรมหลักสูตรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปาชีพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในรูปแบบ โคกหนองนาโมเดล 4 ภาค
- อบรมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้านปศุสัตว์
- อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามที่กาหนด
2) การจ้างแรงงาน
- ซ่อมแซมบารุงรักษาระบบชลประทาน
2. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
- เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล 7 โครงการ 7 เมนู เมนูพัฒนาอาชีพรายกลุ่ม 6 โครงการ 1 เมนู
3. สรุปผลความต้องการของเกษตรกรตาบลชนแดน อาเภอสองแคว ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ความต้องการของเกษตรกร 6 ราย
- อบรมให้ความรู้ด้านประมง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลาดุก ปลาหมอ กบ)
ความต้องการของเกษตรกร 175 ราย
- อบรมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้าน
ปศุสัตว์ (ไก่ สุกร โค แพะ) ความต้องการของเกษตรกร 125 ราย
- อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามที่กาหนด (ไม้ผล พืชผสมผสาน ข้าว เห็ด)
ความต้องการของเกษตรกร 163 ราย
/4. ขั้นตอน….

11
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
1) การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 1) ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรอาเภอ คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน/คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ
- คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
- จัดทาแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
2) ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม (อย่างน้อย 3 วัน)
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานเกษตรอ าเภอ คณะกรรมการฯ ระดั บ ชุ ม ชน/
คณะกรรมการ ศพก. ระดั บ อ าเภอ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระยะเวลา
ดาเนินการ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
3) รั บ สมั ค รเกษตรกรเข้ า รั บ ฝึ ก อบรม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานเกษตรอ าเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
4) ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละคั ด เลื อ กเกษตรกรผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตร
อาเภอ/สานักงานประมงอาเภอ/สานักงานปศุสัตว์อาเภอ/คณะกรรมการ ศพก.
ระดับอาเภอ ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
5) ขออนุ มั ติ โ ครงการและงบประมาณ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานเกษตรอ าเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2561
6) เตรียมการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรอาเภอ/คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ
- ติดต่อประสานวิทยากร
- จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม
- จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม
- จัดเตรียมการพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรบ
ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
7) ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ผู้รับผิดชอบวิทยากรภาครัฐ/สานักงานเกษตร
อาเภอ/เกษตรกร แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
8) การส่ ง เสริ ม คงเหลื อ โครงการ (ถ้ า มี ) ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด น่ า นแจ้ ง
กรมส่งเสริมการเกษตรตัดคืนเงินเหลือจ่าย ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน 20 วัน หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น
9) รายงานผลการฝึกอบรม
- รายงานผลการอบรม และส่ งให้ ส านักงานเกษตรจังหวัด (ผลการอบรม +
แบบประเมินความรู้) ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรอาเภอ
- รายงานส านักงานบริหารจัดการโครงการฯ ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน 3 วัน หลังอบรมแต่ละรุ่น และภายใน 5 วัน หลังอบรม
เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกเดือน
/- กิจกรรม….
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- กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร
1) การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 2) ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรอาเภอ คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน/คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มย่อยในชุมชนจัดทาโครง พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนธุรกิจ
- พิจารณาและเสนอโครงการ พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนธุรกิจให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
2) วิเคราะห์ ความเหมาะสมโครงการในภาพรวมของชุมชนและเสนอโครงการ แผนการ
ปฏิ บั ติ งานแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ และแผนธุ รกิ จ พร้ อมให้ ข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
2.1) คณะกรรมการฯ ดับอาเภอ ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการฯ ดับอาเภอ
- เสนอโครงการที่นอกเหนือจากรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรม ต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
- ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขโครงการให้ ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขหรือตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และส่งผลการ
พิ จารณาให้ ส านั กงานเกษตรจั งหวั ด ระยะเวลาด าเนิ นการ ภายในวั นที่
10 กรกฎาคม 2561
2.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่ม
กิจกรรม หรือ โครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การด าเนิ นการจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพิ่ มเติ มและส่ งผลการพิ จารณาให้
สานักงานเกษตรจังหวัด ผู้รับผิดชอบคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
3) ส านั กงานเกษตรจั งหวั ดรวบรวมโครงการที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จากคณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ (ตามข้อ 2.1 , 2.2 ) และจัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้ จ่ ายงบประมาณฯ จั ดส่ งให้ กองจั ดท างบประมาณเขตพื้ นที่ (CBO)
สานักงบประมาณ ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรจังหวัด ระยะเวลาในการดาเนินการ
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
4) กองจั ดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ส านักงบประมาณ ให้ ความเห็นชอบแผนการ
ปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ผู้ รั บผิ ดชอบ CBO ระยะเวลา
ในการดาเนินการ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
5) เปิ ดบั ญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายชุมชน ผู้ รับผิ ดชอบคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
6) สานักงานเกษตรวัดทาบันทึกข้อตกลง (บบ กย.2-08) กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบสานักงานเกษตรจังหวัด
ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
/7) สานักงาน….
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7) สานักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดั บ ชุ มชนและแจ้ งให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาด้ านการเกษตรระดั บ อ าเภอ
และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ทราบ ผู้ รับผิดชอบส านักงาน
เกษตรจังหวัด ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
8) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มย่อยในชุมชน ระยะเวลาดาเนินการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
9) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนทาสัญญายืมเงิน (แบบ กย 2-09) กับ
กลุ่มย่อยในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผดชอบคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
10) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนโอนเงินให้กลุ่มย่อยในชุมชนที่ได้รับ
การอนุ มั ติ โ ครงการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบคณะกรรมการฯระดั บชุ ม ชน ระยะเวลา
ในการดาเนินการ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
11) กลุ่มย่อยในชุมชนดาเนินโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับผิดชอบกลุ่มย่อยในชุมชน
ระยะเวลาในการดาเนินการ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
12) กลุ่ มย่ อยในชุมชนดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ รับผิ ดชอบกลุ่ มย่อยในชุมชน
ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
13) สิ้ นสุ ดการตรวจสอบบั ญชี ผู้ รั บผิ ดชอบส านั กตรวจบั ญชี ระยะเวลาด าเนิ นการ
28 กันยายน 2561
14) การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี)
- กลุ่มย่อยในชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มย่อยในชุมชน ระยะเวลาในการดาเนินการ ภาย 5 วัน หลังจากที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจเรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการพั ฒนาด้ านการเกษตรระดั บชุ มชนส่ งส านั กงานเกษตรจั งหวั ด
ผู้ รั บผิ ดชอบคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้รับเงินจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน
- สานักงานเกษตรจังหวัด ทาเบิกเกินส่งคืนหรือนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรจังหวัด ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายใน 5 วัน หลังจากที่ ได้รับ
จากคณะกรรมการพัฒนาด้านเกษตรระดับชุมชน
15) การส่งใบสาคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
- กลุ่มย่อยในชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ มย่ อยในชุ มชน ระยะเวลาในการด าเนิ นการ ภายใน 5 วั น หลั งจากที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจเรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการพั ฒนาด้ านการเกษตรระดั บชุ มชน ส่ งคณะกรรมการพั ฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน ระยะเวลาในการด าเนิ นการ ภายใน 5 วั น หลั งจากที่ได้ รับเอกสารจาก
กลุ่มย่อยในชุมชน
- คณะกรรมการพั ฒนาด้ านเกษตรระดั บอ าเภอ ส่ งส านั กงานเกษตรจั งหวั ด
ผู้ รั บผิ ดชอบคณะกรรมการพั ฒนาด้ านการเกษตรระดั บอ าเภอ ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
/16) การติดตาม….
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16) การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน การดาเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดาเนินการ ภายใน 28 กันยายน 2561
17) การรายงานผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดาเนินการ เมษายน 2561 – กันยายน 2561
18) ประเมินผลโครงการ ผู้รับผิดชอบสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดาเนินการ เมษายน 2561 – กันยายน 2561
19) สรุปผลการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาในการดาเนินการ
เมษายน 2561
พาณิชย์จังหวัดน่าน - จากการติ ด ตามการน าเข้ า – ส่ ง ออก พื ช ผั ก ของจั ง หวั ด น่ า น การน าเข้ า ของจั ง หวั ด น่ า น
ในเดือนเมษายน 2561 มีการนาเข้าใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา ประชาชนมีการเพาะปลูก
พืชผักเองเป็นจานวนมาก พืชผักที่มีราคาสูงขึ้นคือ ผักคะน้า ต้นหอม ผักกาดขาวปลี พืชผักอื่นๆ
ราคาใกล้เคียงเดือนที่ผ่านมา
ด่านกักกันสัตว์น่าน - สรุปด่านกักกันสัตว์น่าน ปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนเมษายน 2561
1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 267 ตัว ส่งออก 143 ตัว กระบือ นาเข้า 463 ตัว
แพะ นาเข้า 14 ตัว
ม้า นาเข้า 1 ตัว
สุกร 3,132 ตัว ส่งออก 2,347
ลูกสุกร 3,638 ตัว ส่งออก 100 ตัว
ไก่เนื้อ 18,420 ตัว ส่งออก 5,700 ตัว ไก่ปลดไข่ 4,450 ตัว
ไก่ไข่ 1,100 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 22,518 ตัว ส่งออก 150
ไก่ชน ส่งออก 187 ตัว
ลูกไก่ นาเข้า 8,800 ตัว
เป็ด นาเข้า 200 ตัว
2. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
ไข่ไก่ นาเข้า 4,899,000 ตัว ส่งออก 10,500 ตัว ไข่เป็ด นาเข้า 31,200 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 574,220 ตัว
ซากสุกร นาเข้า 207,124 ส่งออก 23,200 ซาก
โค นาเข้า ๓,492 ตัว ส่งออก 5,๐๐๐ ตัว เครื่องในโค 6,800 ตัว
เครื่องในสุกร นาเข้า 73,420 ตัว
กระดูกไข ส่งออก 20,500 ตัว
3. สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้าย สัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
สุกร (มีชีวิต) 50 ตัว
ลูกสุกร (มีชีวิต) 80 ตัว
เนื้อสุกรแช่เย็น ๒๐๐ กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น ๑,7๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 222,000 ฟอง
อาหารสัตว์ 77๐ กระสอบ
จานวน สัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 130 ตัว
จานวน ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,900 กิโลกรัม
รวม มูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 797,000 บาท
4. สรุปมูลค่า สัตว์ ซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน 2560
จานวน สัตว์ (มีชีวิต) 71,630 ตัว
จานวน ซากสัตว์ 913,756 กิโลกรัม
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาเข้า จังหวัดน่าน 152,509,715 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาออก จังหวัดน่าน 18,837,150 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซาก ส่งออกนอกราชอาณาจักร 797,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 172,143,865 บาท
/3.4 การรายงาน….
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3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนเมษายน ๒๕61
๑. อัตราการเข้าพักตามสถานพักแรมใน เดือน มีนาคม 2561 รวมจานวนนักท่องเที่ยว ทั้งสิ้น
75,723 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 73.12 คิดเป็น ชาวไทย 74,177 คน เพิ่มขึ้น
จากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 75.87 ชาวต่ า งชาติ 1,546 คน ลดลงจากเดื อ นที่ แ ล้ ว
ร้ อยละ 1.02 เรี ย งล าดับ ต่างชาติ ที่เข้ ามาในจัง หวัด น่านจากมากไปหาน้อ ยดัง นี้ 1. จี น
2. ฝรั่งเศส 3.สหรัฐอเมริกา 4. ญี่ปุ่น 5. ลาว ตามลาดับ
๒. กิจกรรม
1) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ตามโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจการบริการท่องเที่ยว
Amazing Thai Host ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
2) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ได้ ส นั บ สนุ น น้ าดื่ ม กาแฟ และของว่ า ง ให้ แ ก่ ม ณฑลทหารบกที่ 38 ค่ า ยสุ ริ ย พงษ์
เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมีจุดบริการ
ประชาชน 4 จุด ได้แก่
1. บริเวณแขวงทางหลวงน่านที่ 1
2. บริเวณแขวงทางหลวงน่าน 2
3. บริเวณริมทางด้านหน้าหน่วย ม.2 พัน.15
4. บริเวณริมทางด้านหน้าหน่วย กรม ทพ.32
3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับ อาเภอเชียงกลาง, ททท. สานักงานแพร่,
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเพณีสงกรานต์ภายใต้ชื่อ
“ปี๋ใหม่เมืองเจียงก๋าง ผ้าทอวิถีไทย เก๋ไก๋ย้อนยุค ” วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรมห้วยติ้ว, ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อ.เชียงกลาง จ.น่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริม การท่ อ งเที่ ย วที่ ก ระจายตั ว สู่ พื้ น ที่ ต่ า งๆ และให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ง กายแบบย้ อ นยุ ค
ในช่ว งเทศกาลสงกรานต์ ส่ งเสริมการท่องเที่ยวให้ นักท่องเที่ยวสั มผั ส น่าน ในมิติใหม่
ในช่ ว งสงกรานต์ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานประมาณ ๓,๐๐๐ คน โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ น ณ ลานกิจกรรมห้วยติ้ว , ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อ.เชียงกลาง จ.น่าน
4) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับ ตารวจท่องเที่ยวน่าน , เจ้าหน้าที่ประจ าศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและเจ้ า หน้ า ที่ อ าสาสมั ค รอ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกันทากิจกรรมรณรงค์ห้องน้าสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
"WC OK“ และทาความสะอาด ในวั นที่ 16 เมษายน 2561 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
5) ททท.สานักงานแพร่ ร่วมกับ ท่าอากาศยานน่านนคร จัดทาจุดถ่ายภาพภายใต้ “โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ บริการด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้มยินดี สุขขีที่ บ้านเรา” “สงกรานต์แต่งไทย
ไปเมืองรอง” ส่ ง เสริมการแต่งผ้ าไทย ผ้ าท้ องถิ่นร่ว มเล่ นน้าในประเพณี ส งกรานต์
และเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่าอากาศยานน่านนคร
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สร้างกระแสการท่องเที่ยวภายใต้ปีท่องเที่ยววิถีไทย
พร้ อ มรั บ ของที่ ร ะลึ ก เป็ น กระเป๋ า ผ้ า หม้ อ ห้ อ มมั ด ย้ อ ม มี ผู้ รั บ รู้ ก ารจั ด กิ จ กรรม
จานวน ๑๐,๐๐๐ คน ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก
นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด
โครงการฯ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อ.เมือง จ.น่าน
/6) ททท.....
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6) ททท. สานักงานแพร่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดงานสงกรานต์ "นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์”
ประจาปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ –๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองน่าน
จั ง หวั ด น่ า น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น
ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มาเป็ น เวลาช้ า นานให้ ด ารงไว้ สื บ ไปและยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ย วจั งหวัดน่านได้เป็นอย่างดียิ่ ง โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล วิมลรัต น์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานสงกรานต์ "นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์”
ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดสวนตาล อ.เมือง จ.น่าน
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ปลัดจังหวัดน่าน 4.1 การจัดงานประจาปีและของดีเมืองน่าน ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561
ถึง 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้าน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน
๑) กาหนดการจัดงานประจาปีและของดีเมืองน่าน ประจาปี 2561
- วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. พิธีเปิด (ส านักงานจังหวัดน่าน)
เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทกานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบลและสานวัตรกานัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน)
- วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
- วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. การประกดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สานักงานาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน)
- วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
- วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
- วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
- วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
- วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
- วั น เสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. การประกวดธิ ด าดอย
และการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน)
- วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. การประกวดสาวน่านบ้านเฮา
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน) และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจาปี 2561
(ที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน)
ปลัดจังหวัดน่าน 4.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
- สรุปปัญหา/ความต้องการที่ได้รับจากหมู่บ้าน/ชุมชนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ของ
จังหวัดน่าน
1) ปัญหา ถนน จานวน 1,461 รายการ
2) ปัญหา ฝึกอาชีพ จานวน 900 รายการ
3) ปัญหา น้าเพื่อการเกษตร จานวน 687 รายการ
4) ปัญหา ไฟฟ้า จานวน 602 รายการ
6) ปัญหา น้าใช้ จานวน 539 รายการ
ผลรวมปัญหา จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน 921 จานวนปัญหา 13,342
/- จานวน….
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- จานวนปัญหาที่ถูกรายงาน ในระดับ รวม หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
ถนน(1,461) , ฝึกอาชีพ(900) , น้าเพื่อการเกษตร(687) , ไฟฟ้า(602) , น้าใช้(539) ,
ขยะ(495) , เพราะปลูก(495) , การมีที่ดินทากิน(413) , เลี้ยงสัตว์(393) , ยาเสพติด(364) ,
น้าดื่ม(351) , การขจัดหาตลาดจาหน่ายสินค้า(256) , ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(255) ,
การคมนาคมติดต่อสื่อสาร(188) , การมีงานทา(187) , ประมง(184) , มลพิษ(163) ,
คุณภาพดิน(154) , หนี้นอกระบบ(137) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ(131) , ป่าไม้(96) ,
โรคติดต่อ(95) , การใช้ประโยชน์ที่ดิน(86) ,การเข้าถึงแหล่งทุน(85) , คุณภาพน้า(55) ,
ความปลอดภัยความชื้น(13) , การพนัน(11) , ลานตาก(8) , ยุ้งฉาง(2)
- กาหนดการดาเนิ นงานโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดจัด ณ ที่ว่าการอาเภอบ่อเกลื อ
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สาหรับกาหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ผู้แทนโรงพยาบาลน่าน 4.3 พิธีเททองสร้างพระพุทธรักษา องค์พระประธาน

- พิธีเททองสร้างพระพุทธรักษา องค์พระประธาน ประดิษฐานประจาห้องพระตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ
และผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ณ ข่วงเมืองน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.19 น.
- สาระสาคัญในการสร้างพระพุทธรูป แนวคิดเรื่องการสร้างพระพุทธรักษาองค์พระประธาน
ขนาด 24 นิ้ว ประจาตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อกลุ่มผู้นา
ในการหาเงินสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ (ประมาณ ต.ค. 2559) ได้ทราบข่าวจาก
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าจะ ได้รับเงินสนับสนุนการสร้างอาคารดังกล่าว จึงพิจารณาจัดตั้ง
“กองทุนสงฆ์อาพาธฯ” เพื่อใช้ในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่อาพาธให้ดีที่สุด โดยสร้างห้องพระ
ณ ตึ ก สงฆ์ อ าพาธ และพระประธานประจ าห้ อ งพระ เพื่ อ รั ก ษาและยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ
ของพระสงฆ์ ที่อาพาธ รวมถึงผู้ป่วยและญาติ โดยให้ช่างที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ปั้นแบบ
ซึ่งในขั้นต้น กาหนดให้มีพระวรกายนวโลหะ ต่อมาประธานรุ่นอุปสมบทหมู่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ดินแดนพุทธภูมิ
ประเทศอินเดีย ในร่นพระบารมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (วรชาโย) พระอุปัชณาย์
วัดเทพศิรินทราวาส รุ่มที่ 14 ซึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างอาคารฯ ได้นาเรื่องดังกล่าว
กราบเรี ย นเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ ฯ ได้ โ ปรดรั บ เป็ น องค์ อุ ป ถั ม ภ์ โ ครงการก่ อ สร้ า งฯ
และเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่ านมาแล้วมีบัญชา
ให้ เททองพระพุท ธรั กษา องค์พระประธาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เนื้อพระรู ป
เป็นทองสัมฤทธิ์เนื้อเก้า (นวโลหะ) มีพระวรกายสีเขียวหรือนิล
- วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นองค์พระประธาน ประดิษฐานประจาห้องพระชั้น 4 ตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ
และผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
2) เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจสาหรับพระสงฆ์ ที่อาพาธที่มารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
3) เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ตลอดถึงประชาชนทั่วไป
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4.4 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าในช่วงที่ผ่านมามีส่วนราชการส่งเรื่อง
ที่มีปัญหาและยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนมาเพื่อขอให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการนาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งหากดาเนินการแก้ไขไม่ทันอาจทาให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
และเป็ นการมิ บั งควรนายกรั ฐมนตรี จึ งสั่ งการให้ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี แจ้ งก าชั บให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในเรื่องที่ต้องนาความกราบคมบังคมทูลพระกรุณา โดยให้ส่วนราชการ
ดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อมทั้งตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดาเนินการในเรื่องนั้นๆ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเป็นเรื่อง
ที่มีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบหรือดาเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อนที่จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล
อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
อัยการจังหวัดน่าน 4.5 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
- ผู้เป็นเหยื่อหรือผู้ตกเป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว แจ้งความที่สถานีตารวจอาจจะ
ไม่ได้รับความช่วยเท่าที่สมควรเพราะอาจมองเป็นเรื่องภายในครอบครัว และมีการหันมา
ปรึกษาอัยการ อัยการก็จะเข้าไปให้คาปรึกษาไกล่เกลี่ย เช่น
1) มีครอบครัวสามีภรรยามีเหตุทะเลาะกันแต่ไม่อยากให้มีการดาเนินคดีแต่อย่างใดแต่อยาก
ให้มีผู้มารับรู้ว่ามีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ของตน
2) มีครอบครัวที่ภรรยาถูกทาร้ายถึงเข้าโรงพยาบาล แล้วกลับบ้านไม่ได้กลับไปก็โดนทาร้าย
ทางอัยการจังหวัดก็หาทางเข้าไปช่วยโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระทาความรุนแรง
- วิธีการของอัยการที่จ ะเข้าไปช่ ว ยเหลือผู้ เป็นเหยื่อหรือผู้ ตกเป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว เช่น
1) เข้าไปไกล่เกลี่ย
2) สั่งห้ามพูดคาหยาบ
3) สั่งให้ผู้ที่กระทาความรุนแรงไม่ให้เข้าบ้าน (หากบ้านนั้นเป็นบ้านของผู้ถูกกระทาความรุนแรง)
4.6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดน่านประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายตามมติ
ครม. ไตรมาสที่ 3 รายจ่ายประจา ร้อยละ 77 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65.11 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 74.29
๑. การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของจั ง หวั ด น่ า นประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๑
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม สรุป เป้าหมายตามติ ครม. ไตรมาสที่ 2 รายจ่าย ร้อย 55
รายจ่ ายลงทุน ร้ อยละ 43.11 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 52.29 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- งบประจา อันดับที่ 51 ของประเทศ อันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบลงทุน อันดับที่ 33 ของประเทศ อันดับที่ 7 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบรวม อันดับที่ 38 ของประเทศ อันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
- หน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน , มณฑลทหารบกที่ 38 , สานักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ,
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
/4.7 สถานการณ์....
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4.7 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2561)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 806 ครั้ง
บาดเจ็บรวม 794 ราย
บาดเจ็บ (Admit) 288 ราย
เสียชีวิต 12 ราย
- ผู้บาดเจ็บ (Admit) 288 ราย
รถจักรยานยนต์ 238 ราย ร้อยละ 82.63 รถเก๋ง 26 ราย ร้อยละ 10.06 รถจักรยาน
14 ราย ร้อยละ 4.86 รถบรรทุก 3 ราย ร้อยละ 1.04 คนเดินเท้า 4 ราย ร้อยละ 1.38
พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ ( 288 ราย)
1) ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 71.42
2) ดื่มสุรา ร้อยละ 39.58
3) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 45.16
- ยานพาหนะการเสียชีวิต 12 ราย
รถจักรยาน 1 ราย , รถเก๋ง 1 ราย , รถจักรยานยนต์ 10 ราย
1. พฤติกรรมการเสียชีวิต 12 ราย
1) ถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
2) ไม่สวมหมวกนิรภัย
3) ดื่มสุรา
4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. พื้นที่อาเภอผู้เสียชีวิต 12 ราย
1) เมืองน่าน 2 ราย
2) ภูเพียง 1 ราย
4) เวียงสา 2 ราย
5) นาน้อย 1 ราย
6) ปัว 3 ราย
7) ทุ่งช้าง 3 ราย
- สรุปผลการดาเนินการป้องกั นและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561
1) การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 62 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บ Admit จานวน 66 ราย , เสียชีวิต 1 ราย
2) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (สะสม 7วัน) 5 อับดับแรก
เมาสุรา , ขับรถเร็วเกินกาหนด , ทัศนวิสัยไม่ดี , สภาพรถ , สิ่งกีดขวางบนถนน , ตัดหน้ากะชั้นชิด
3) ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
รถจักรยานยนต์ จานวน 55 คัน , รถกระบะ/รถเก๋ง จานวน 4 คัน , อื่นๆ (จักรยานสามล้อเครื่อง) จานวน 4 คัน
- ข้อมูลผู้เสียชีวิต
1) เพศชาย อายุ 49 ปี ที่อยู่ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
2) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น.
3) สถานที่ ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก กม.439+875 พื้นที่ บ้านคันนา
ตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน
4) ยานพาหนะ....
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4) ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้ออีซุซู สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน บธ 1580 น่าน มาจาก อ.ปัว
มุ่งหน้าไป อ.เชีย งกลาง ชนท้ายรถโดยสารประจาทาง สาย น่าน - ทุ่งช้าง หมายเลข
ทะเบียน 10-0687 น่าน
5) สาเหตุ เกิดจาก ดื่มแล้วขับ (244 มิลลิกรัม%) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนด เสียหลักชน
ท้ายรถโดยสารประจาทาง
6) สภาพทาง เป็นทางตรง แสงสว่างน้อย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประกวดธิดาดอย เชิญชวนให้เข้าสมัครเนื่องจากขณะนี้จานวนผู้เข้าประกวด
ยังไม่ครบตามที่กาหนดไว้

พมจ.น่าน

รักษาราชการแทน ผอ.สนง. - แจ้ ง เรื่ อง การเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ และถวายพระพรชั ย มงคล แด่ ส มเด็ จ พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ

ในรั ชกาลที่ 9 ย้ ายสถานที่การเจริญพระพุทธมนต์ฯ จาก ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ ง
พระอารามหลวง เป็น วิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งฯ การแต่งกายชุดสีสุภาพ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายแนวทางการดาเนินงานของภาครัฐ ซึ่งมีหลายหน่วยงานมีข้อสงสัย

จึงได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วตั้งแต่ 9 มีนาคม 2561 ตามหนังสือที่ ว 119 เรื่องแนวทาง
ในการปฏิบัติการจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่ายใช้จ่ายในการบริหารงาน ถ้าหนังสือนี้ผิดไปจาก
แนวทางของกระทรวงการคลัง สามารถทักทวงหรือเพิ่มเติมได้

ผวจ.ไพศาล วิมลรัตน์ - ทุกหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับเรื่องระเบียบใหม่ ด้วยเพราะปัจจุบันมีระเบียบใหม่ มากขึ้น

ขอให้ หั ว ส่ ว นราชการดูใ ห้ ดี ก่อนจะลงนามเพื่อการด าเนิ นการจะไม่ ต้องล่ าช้ าหรื อต้อ งขอ
เปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ ๖

เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที 6/2561 ประจาเดือนเมษายน ๒๕6๑ ตรงกับวันศุกร์ที่
27 เมษายน ๒๕6๑ เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุม พระเจ้า สุริ ย พงษ์ผริ ตเดช ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดน่าน ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรอุมา เซ็นน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
จอมกฤษณ์ สิมรักแก้ว
23/05/61

