รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/ ๒๕61
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 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.ดร.บัณฑิต
นายนิพนธ์
นายวิโรจน์
นายแสวงศักดิ์
นางพิสมัย
นายชัยเดช
นายธีรุญยวัตร
นายมานิต
นายสุชาติ
นางสาวเทพธิดา
นายจีรวุฒิ
นางชนัญพร
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นางสรัญญา
นางสาวธารารัตน์
นายประดิษฐ์
นายไวพจน์
นางสุภาพ
นางปิ่นทอง
นายวิวัฒน์
นายมานะชัย
นายประยูร
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นายกัมปนาท
นางสาวเตือนจิต
นายณรงค์
นายสโรช

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ศรีทิพากร
ประจันเขตต์
อินทุฤทธ์
พัฒนกิจเรือง
หลวงเทพ
ซาเซียง
ชมเชย
ฝ่ายนันชัย
บุญมาปะ
ธนะวงศ์
ศิลปชัย
มุ่งเกษม
กันทะมัง
เทียมทินกฤต
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ปุญญกาญจนะ
โพธิ์ศรี
ธนะขว้าง
หิมารัตน์
ไทยน้อย
จันต๊ะ
ปรามรมภ์
ทองเนื้อดี
ใบยา
แสงจาปา
ปรางค์มณี
พอจิต
ปานบุญ
อินโส
รัตนมาศ

แทน
แทน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

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

นายสมชาย
นางพนมพร
นายวราวุธ
นายประธาน
นายสุรพล
นายไกรสร
นายประทุน
นายสมเกียรติ
นายกิติพัฒน์
นายสุรีย์
นายวิทิต
นายจรินทร์
นายสมบูรณ์
นายสุทัศน์
นายปรีชา
นายชนินทร์
นายปรัชญา
นายประชา
พ.ต.ท.สุวัฒณ์
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.เอกกมล
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.นพรัตน์
พ.ต.ท.ธวัชชัย
พ.ต.ท.วศิน
พ.ต.ท.อดุลย์
พ.ต.อ.ประยูร
พ.ต.ท.นิวัฒน์
พ.ต.ท.สิทธิวัชร์
พ.ต.ท.มารุต
พ.ต.อ.มนตรี
พ.ต.อ.อดุลย์
ร.ต.อ.อาทิตย์
พ.ต.ท.คนอง
พ.ต.ท.เฉลิมพล
พ.ต.ต.มานพ
นายกานต์
นางสาวสุภาพ
พล.อ.ดุษิต

จาปารัตน์
ฟูจันทร์ใหม่
คันธาเวช
พยอม
วงศ์สุขพิศาล
อนิวรรตน์
สุยาว
อาจสังค์
กะวัง
มาปลูก
เที่ยงไทย
เก่งสงวนสิทธิ์
จิตเวชศาสตร์
สมชัย
พันธุ์เหม
เสริฐลือชา
แสนกลาง
จินดาวรรณ
พิมทอง
พงศ์ภูวนันท์
ตลับเพชร์สกุล
เกตุแก้ว
คาชื่น
สิทธิขันแก้ว
ขาววงศ์
ชานาญคง
กันศร
จันต๊ะสา
สุภสิริ
ยอดเมือง
กัปกัลป์
ใจมา
ศึกกัณหา
ต้องใจ
แก้วบรรจง
กาญจนวงศ์สกุล
กุลาวงศ์
ปุระเสาร์

แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
แทน ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
พลังงานจังหวัดน่าน
นายอาเภอเมืองน่าน
นายอาเภอเวียงสา
แทน นายอาเภอภูเพียง
แทน นายอาเภอปัว
นายอาเภอนาน้อย
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
แทน นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอนาหมื่น
นายอาเภอบ่อเกลือ
แทน นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอสองแคว
ผกก.สภ.เมืองน่าน
แทน ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
แทน ผกก.สภ.ปัว
แทน ผกก.สภ.เชียงกลาง
แทน ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
แทน ผกก.สภ.แม่จริม
แทน ผกก.สภ.บ้านหลวง
ผกก.สภ.นาหมื่น
แทน ผกก.สภ.บ่อเกลือ
แทน ผกก.สภ.สันติสุข
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.ภูเพียง
ผกก.สภ.เรือง
ผกก.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
แทน สว.สภ.อวน
สว.สภ.น้ามวบ
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
แทน ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
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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

จสอ.สรพงษ์
ร.อ.ประยุทธ
พ.อ.ธนท์มาร
นายชัยยศ
นายวรชาติ
นายสมชาย
นายทิพมล
นายสมเกียรติ
นายวารินทร์
นางสาวจีรภา
พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์
นางศุจินทรา
นายอานาจ
นางรังษี
นายนายอดุล เทพกอม
นายสาเร็จ
นายสมัย
นายสุชาติ
นายอุดม
นายศิริชัย
นายโชติกรวิชย์
นายธนา
นายภาณุวัชร์
นางสาวทองสุข
นางสาวสุภาวดี
นางเนาวราห์
นางสุปรียา
นายบรรจง
นายอาทิตย์
นายเอนก
นางสาวบานเย็น
นายวัชระ
นายสมมาตร์
นายเรืองยุทธ
นายสมศักดิ์
นางสาวดวงกมล
นายนคร
นางสาวธนภรณ์
นายสมเกียรติ

เพียรธาร
รพีทัศนพงศ์
บุศรัต
บารมี
สีหบัณฑ์
เชียงกันทร
บุญทอง
เพชรรุ่งรัศมี
เจริญสุข
อินถา
เพ็ชรแสง
สุระ
ผลผ่องใส
นาหิรัญ
เทพกอม
อุดแดง
ธนะศรี
จันทร์ศรีเจริญ
ชานาญยา
ลิ้มเลิศตระกูล
ทวีศักดิ์ทินโชติ
สมบัติทัฬห
อันสนธ์
ทาชุมภู
ศิริสาร
ม่วงคราม
พรมศิลา
เวียงสิมมา
มะลิดวง
ดีพรมกุล
ล้าป้อม
เพชรพลอย
ฟุ้งวิทยา
นิตยานนท์
ยะแสง
ปิงไฝ
มหายศนันท์
ไถลแก้ว
พยุงศักดิ์

ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
แทน ผู้อานวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
แทน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
แทน สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
แทน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
หัวหน้าอุตุนิยมวิทยา
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
แทน
แทน
แทน
แทน

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
143

นายมงคลธัช
นางสาวอธิพร
พ.ต.อ.ชนะพณ
ร.ต.อ.เอกราช
ร.ต.อ.เอกราช
ร.ต.อ.สมบัติ
พ.ต.ท.สุทธิพร
นางสาวอธิภัทร
นางจินตนา
นายวสันต์
นางสาวชลลดา
นายณรงวิทย์
นางกิตติวรา
นายนรินทร์
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายปัญญา
นายสนอง
นายสนอง
นายชัชวาล
นายจิรวัฒน์
นายประสงค์
นายวัณน์สัณห์
นายวุฒิศักดิ์
นายวรพล
นายเจต
นางสุรางค์
นายพิศฐ์
นายสมบัติ
นายประทีป
นายชรัสนันท์
นายวิโรจน์
พ.จ.อ.สุริยน
ผู้ไม่ลงชื่อมาประชุม
1.
2.
3.
4.

พวงมาลัย
ก้อวงศ์
สุวรรณศรีนนท์
สวงโท
สวงโท
ปินตาปลูก
นันตา
ก้อวงศ์
หะรีศรี
สุขเกษม
สังวร
ไผ่ผาด
กามั่น
เหล่าอารยะ
รวิยะวงศ์
พลเมืองดี
ก้อนสมบัติ
ก้อนสมบัติ
ชุ่มวงศ์
ชินศรี
ตันดี
วังสาร
เหล่าโต
ผลคา
ชุ่มวงศ์
สารเถื่อนแก้ว
อุดอ้าย
ชินสุขเสริม
อศนจันทร์
ตาชม
ใจบุญ
ปันชัย

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
แทน สารวัตรตารวจท่องเที่ยว 3 น่าน
แทน สารวัตรตารวจท่องเที่ยว
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๕
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
แทน ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูฯ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
ผู้อานวยการโรงเรียนนันทบุรี ในพระราชานุเคราะห์
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน

นายอาเภอนเชียงกลาง
นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.สองแคว
/5. จ่าจังหวัดน่าน (รก)….
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5. จ่าจังหวัดน่าน (รก)
6. ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10
7. ผู้บังคับฝูงบิน 466 น่าน
8. โทรศัพท์ จ.น่าน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
9. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
10. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดน่าน
11. ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน
12. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
13. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
14. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
15. ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
16. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
17. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
18. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
19. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
20. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
21. ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) น่าน
22. ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานแพร่
23. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
24. ป่าไม้จังหวัดน่าน
25. นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) หน.พฐ.จว.น่าน
26. รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 น่าน
27. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
28. ผู้อานวยการสานักงาน ปปช. ประจาจังหวัดน่าน
29. หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร เขต 1
30. รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
31. สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 พิษณุโลก
32. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
33. ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
34. ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน
35. ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
36. คณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
39. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
40. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

/ผู้เข้าร่วมประชุม….

6
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิพนธ์ นิยม
2. นางวิไลวรรณ บุดาสา
3. นายสัญญา กามินทร์
4. นายอาภรณ์ นิลศิริ
5. นางขนิษฐาข์ อมรทิพย์วงศ์
6. นางอรอุมา เซ็นน้อย
เริ่มประชุม

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

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

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสาคัญของภาครัฐ (นาเสนอในรูปแบบ Power point โดย
สานักงานจังหวัดน่าน)
2. พิธีมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปี 2559
(ศึกษาธิการจังหวัดน่าน)
3. การมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นจังหวัดน่าน ประจาปี 2560 (ผอ.สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน)
4. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2561
(เกษตรจังหวัดน่าน)
5. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
5.1 นายไกรสร อนิวรรตน์
ตาแหน่ง นายอาเภอเวียงสา
5.2 นายรังษี นาหิรัญ
ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่น่าน
5.3 นางสาวเตือนจิต ปานบุญ
ตาแหน่ง สถิติจังหวัดน่าน
6. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕61 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1) ขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน
2) ช่วงนี้หน้าฝนแล้ว จังหวัดน่านเราเผชิญปัญหาอยู่หลายอย่าง องค์การบริหารส่วนตาบลไหน หน่วยงานไหน
ที่รับผิดชอบพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องถ้าให้ท่านได้ให้ดูแลส่วนที่ตัวเองได้รับผิดชอบ ถ้าเกิดเหตุดินโคลนถล่มน้า
ท่ วมหรื อปั ญหาต่ างๆ ให้ รี บรายงานโดยฉั บพลั น หน่ วยงานที่ เตรี ยมการไว้ ก็ จะได้ เข้ าไปช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
3) อุบั ติเหตุทางถนนต่า งจั งหวัดน่านจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทางด่านห้ ว ยโก๋นให้ เตรียมรับมื อ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เตรียมซักซ้อมรับมือกับสถานการณ์การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่จ ะใช้ในการเข้า
ช่วยเหลือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการ
4) ไข้เลือดออกช่วงนี้หน้าฝน เริ่มมีการพบมากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งช่วงนี้สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารพ่ น หมอกควั น ในหลายพื้ น ที่ ใ ห้ รี บ ด าเนิ น ให้ ค รอบคลุ ม
ทั้งจังหวัด อย่าได้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดน่าน
/นายวิบูรณ์....
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๑) ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 แล้ว แต่งบลงทุนยังมีการเบิกจ่ายยังไม่ถึงเป้าหมาย ขอให้ส่วนราชการ
เร่งดาเนินการด้วย
2) งบลงทุน ในเรื่องของการขอใช้ที่ดินต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้เวลาก่อหนี้ผูกพันหากไม่ทันก็จะโดนดึงเงินกลับ
ก็ถือว่าจั งหวัดไม่มีความพร้อมในการดาเนินการซึ่ง มีกาหนดถึงเดือนธันวาคมนี้ เพราะฉะนั้น
หน่วยงานไหนที่เสนอของบประมาณ ต้องเร่งดาเนินการซึ่งในปี 2562 จะมีมาตรการจะเข้มงวด
มากขึ้นปี 2561
นายวรกิตติ ศรีทิพากร - เรี ย นท่ า นหั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว นในห้ ว งเดื อ นกรกฎาคมนี้ ก็ จ ะมี วั น ส าคั ญ หลายวั น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยเฉพาะในช่ ว งปลายเดื อ นการลาต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ
ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญชาก็ ให้ พิ จ ารณาความเหมาะสมให้ ดี ว่ า ตรงกับ วั น ส าคั ญ หรื อ ไม่แ ละมีเ หตุ ผ ล
ความจาเป็นอย่างยิ่งยวดหรือไม่ที่จะลา ต้องใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม เนื่องจากเราเป็นข้าราชการ
ต้องมีเหตุผลในการอธิบายให้ชัดเจน
(แทน) ผบ.มทบ.38 1) กรมราช การทหารมหาดเล็ก รัก ษาพระองค์ร ับ สมัค รทั ้ง กองหนุน และพลเรือ นที่
พ.อ. ดุษิต ปุระเสาร์
ประสงค์ที่จ ะรับ ราชการเป็นทหาร มหาดเล็ก รักษาพระองค์ราชวัล ลภรักษาพระองค์ โดยมี
รายละเอีย ด ให้ส มัค รด้ว ยตนเอง ที ่โ รงเรีย นทหารมหาดเล็ก ราช วัล ลภรัก ษาพระองค์
วัง ทวีว ัฒ นา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีว ัฒ นา กรุง เทพ หลัก สูต รการฝึก 1 เดือ นครึ ่ง
คุณสมบัติ เป็นชายไทยอายุตั้งแต่ 20 ถึง 28 ปี
2) มณฑลทหารบกที่ 38 ร่ ว มกับ ส านั กงานเขตพื้ นที่ แผนการพั ฒ นาพื้น ที่พิ เศษ หรือ อพท.6
ร่ ว มกั บ ทางญาติ ของพระเจ้ า สุ ริ ย พงษ์ ศู น ย์ ร าชการของจั ง หวั ด น่ า นเรา กลุ่ ม นั ก วิ ช าการ
และภาคเอกชนได้ร่วมหารือกันเราจะเก็บรักษาสิ่งของเครื่ องใช้ของพระเจ้าสุริยพงษ์ และทายาท
ที่เก็บ รั กษาไว้ที่ กระจายกั น กลั ว จะสู ญหายก็เลยมีม ติ ว่า จะสร้างหอเทิ ดพระเกีย รติ สถานที่
ด้านหน้าค่ายสุริยพงษ์ติดกับองค์รูปหล่อของพระเจ้าสุริยพงษ์ ทางด้านของตู้ ATM ของธนาคารทหารไทย
โดยใช้งบประมาณจาก อพท. 6 จานวน 5 ล้านบาท ในส่วนการดูแลรักษาเพิ่มเติม ก็ได้ทุนจาก
การสร้ างรู ปหล่ อลอยองค์ และก็ แลกเหรี ยญ ให้ กั บทางผู้ ที่ สนใจและทางญาติ พระเจ้าสุ ริ ยพงษ์
มี 2 ประเภท ประเภทที่ 1 รู ป หล่ อ ลอยองค์ ป รั บ ฐาน 5 นิ้ ว สร้ า งจ านวน 187 องค์
องค์ละ 3599 บาท ประเภทที่ 2 คือเหรียญได้แบ่งแยกเป็น 3 ประเภทเหรียญเงิน เรียนทอง
สัมฤทธิ์ เหรียญทองแดง เหรียญเงิน สร้างจานวน 3,874 เหรียญ
3) เรื่องของการปลูกป่า ที่ผ่านมา ทั้งหน้ามณฑลทหารบกที่ 38 และในส่วนของ ประชาชนในพื้น ที่
ก็ได้ทาการปลูกป่าร่วมกับป่าไม้ และ ทสจ.น่าน ในพื้นที่ ปลูกป่าที่ อบต.ทุ่งศรีทองอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่ าน ก็ได้รั บ ความร่ว มมื อจากทุกภาคส่ วน ผู้ที่มาร่ว มปลู ก ป่า รวมทั้งสิ้น 1,200 คน
ก็อยากจะเรียนบอกกับคนในพื้นที่อาเภอว่า ในการปลูกป่านั้นก็ได้มีแนวคิดจะทาเป็นปฏิทินการ
ปลูกป่าและได้มีการหารือกับทาง ทสจ.น่าน แล้วบางส่วน
4) ขอบคุณส่วนราชการที่เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยกัน
เฝ้าดูแลสะพานในช่วงน้าหลาก จากปีที่แล้วเกิดเหตุสะพานพังทาให้ประชาชนไม่สามารถเดินทาง
สัญจรได้ เนื่องจากเศษขยะติดบริเวณตอหม้อสะพานทาให้กระแสน้าหนุนสูงพัดคอสะพานขาด
จึงขอให้ช่วยกันดูแล
๕) ในส่วนฝายมีชีวิต จังหวัดน่านมีจานวน 69 ฝายแล้วนะครับ แต่ตอนนี้น้าก็เริ่ มมาการสร้างก็
ลาบากมากยิ่งขึ้น ก็จะเร่งในส่วนที่ยังค้างอยู่และเริ่มสร้างอีกครั้งเมื่อผ่านพ้นฤดูฝน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รอง.ผวจ.น่าน

ที่ประชุม

- รับทราบ

/ระเบียบ....
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕61
- ฝ่ายเลขานุการได้นารายงานการประชุมลงในเว็ปไซต์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕61
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้า”
1. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่า การปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 4 คดี
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 63 กิจกรรม เช่น
1) วันที่ 11 มิถุนายน 61 สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13 (แพร่) ออกประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า ความร่วมมือป้องกันไฟป่า พร้อมกับแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ราษฎร
บ้านสว้าเหนือ ม.3 ,บ้านสว้าใต้ ม.7 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2) วันที่ 21 มิ.ย. 61สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) ออกให้ความรู้ประชาสัมพันธ์
เรื่ อ งไฟป่ า และผลกระทบจากหมอกควั น และไฟป่ า ณ โรงเรี ย นบ้ า นสั น ทะ ต าบลสั น ทะ
อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
3. การเพิ่มพื้นที่ป่า
1) วันที่ 20 มิ.ย.61 สนง.ทสจ.น่าน ร่วมดาเนินกิจกรรมปลูกป่าผืนใหญ่โครงการปลูกป่าประชารัฐ
ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินแบบบูรณาการ ณ ป่าชุมชน บ.ชื่นใหม่ ม.5 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา
จว.น.น. โดยมีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 1,200 คน ในพื้นที่ปลูกนาร่อง จานวน 50 ไร่
จากพื้น ที่ 400 ไร่ ใช้ ต้น ไม้ จานวน 6,000 ต้ น (ต้น ประดู่ ต้ นยางนา ต้น มะขามเปรี้ย ว
ต้นมะค่า ต้นพยุง ต้นมะไฟ ต้นสัก ต้นว้า ต้นตะเคียน)
2) วั น พุ ธ ที่ 6 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 นายนิ ท รรศ เวชวิ นิ จ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน นาคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นเสี้ยวดอกขาว
(ดอกไม้ประจาจังหวัดน่าน) ตามโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ ประจาจังหวัดน่าน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4. การส่งเสริมอาชีพ 7 กิจกรรม
1) วัน ที่ 4 มิถุน ายน 2561 ส่ว นสิ่ งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน ร่ว มกับ สนง.ที่ดินจังหวัดน่าน ,
สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน, อาเภอเมืองน่าน และเทศบาลตาบลดู่ใต้ เข้าร่วมตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ บริเวณหมู่บ้านพิมพฤกษา ตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน
2) วัน ที่ 7 มิ ถุน ายน 2561 เจ้า หน้ าที่ส่ ว นสิ่ ง แวดล้ อ ม สนง.ทสจ.น่ านเข้า ร่ว มเป็ นวิ ทยากร
กระบวนการ "การจั ดเวทีวิเคราะห์ รูปแบบและสร้างความเข้า ใจการบริการจัดการขยะใน
โรงเรียน” ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน โดยวิทยาลัยชุมชนน่าน
3) วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2560 ส่วนทรัพยากรน้า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด น่ า น ออกพื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารประกอบกิ จ การน้ าบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.2520 ร่วมกับจังหวัด ในโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
/3.2 การ....
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3.2 การรายงานภาพรวมของที ม น่ า นน้าประจาเดื อ นพฤษภาคม ๒๕61
- การบริหารจัดการน้าของจังหวัดน่าน ประเทศไทยได้ประกาศในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึง ตุลาคม 2561
ช่วงเดือนมิถุนายนอาจมีฝนทิ้งช่วงบ้าง อาจส่งต่อภาคการเกษตร จึงมีการวางแผนบริหาร
จัดการน้า ดังนี้
1) จะบริหารจัดการน้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2) ส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรช่วงฤดูฝนโดยใช้น้าฝนเป็นหลัก
3) บริหารน้าในอ่างให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้น้าจากชลประทานเฉพาะช่วงฝนทิ้งช่วง
และบริหารน้าใช้ให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขาดน้าในช่วงฤดูแร้ง ในช่วงฤดูฝนนี้
ก็ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ ตรวจเช็คสภาพระบบชลประทาน และได้
ร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตารวจ
แล้วเพื่อประสานการช่วยเหลือต่าง ๆ และขอความร่วมมือส่วนราชการประชาสัมพันธ์
เรื่องสิ่งกีดขวางทางน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้าล้นตลิ่ง น้าท่วมพืชผลทางการเกษตร
สิ่งปลูกสร้าง เกิดความเสียหาย
- สภาพน้าท่ า แม่น่าน
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 32.70ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 247.00 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 27.03 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 198.00 ลบ.ม./วินาที
- สถานการณ์น้า ปกติ
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 20.90 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 332.50 ลบ.ม./วินาที
- สถานการณ์น้า ปกติ
- 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 21.155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83.01 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า
(20 มิ.ย. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าปกติ
มีจานวน 3 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 11.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 9.79 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84.40 ของความจุอ่าง
เก็บน้า (14 มิ.ย. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าปกติ
มีจานวน ๑8 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 3 แห่ง
2) โครงการ....
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3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. 40 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 20.82 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 16.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79.25 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (14 มิ.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 18.767 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73.643
ปริมาณความจุ ปี 2561 21.155 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83.01
2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ 21 แห่ง ปริมาณความจุ ปี 2560 6.530 ล้าน/ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 56.29 ปริมาณความจุ ปี 2561 9.790 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84.40
๓) โครงการขนาดเล็ก 40 แห่ง ปริมาณความจุ ปี 2560 14.500 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
69.64 ปริมาณความจุ ปี2561 16.500 ล้าน/ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79.25
- อ่างฯ ห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน (20 มิถุนายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 254.530 ม.รทก. ปริมาณน้า 4.859 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
97.19
- อ่างฯ น้าแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน (20 มิถุนายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 315.700 ม.รทก. ปริมาณน้า 10.218 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78.60
- อ่างฯ น้าพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน (20 มิถุนายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 295.200 ม.รทก. ปริมาณน้า 1.351 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.89
- อ่างฯ น้าฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน (20 มิถุนายน 2561)
ปัจจุบัน ระดับน้า 221.690 ม.รทก. ปริมาณน้า 4.727 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78.78
- เขื่อนสิริกิติ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
ความจุที่ระดับเก็บกัก
9,510
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
4,917.39
ล้านลูกบาศก์เมตร (51.71%)
ปริมาณน้าใช้การ
2,067.39
ล้านลูกบาศก์เมตร (31.04%)
ปริมาณน้าไหลลงเขื่อนฯ
17.15
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
20.10
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
- แผนและผลการใช้เครื่องสูบน้าในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 60/61
๑) แผนเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว
จานวน 11 เครื่อง
๒) ผลการใช้เครื่องสูบน้า
จานวน 8 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.เมืองน่าน จ.น่าน
- บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2
ตาบลถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5
ตาบลม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
- พระตาหนักธงน้อย
ตาบลดู่ใต้
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
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3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง และสรุปผลการนาสินค้าเข้า - ออก
จังหวัดน่าน ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕61
เกษตรและสหกรณ์ - ผลการตรวจสอบข้อมูลกรณีบริษัทกล่าวอ้างเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ บริษัท พันปี กรุ๊ป
จังหวัดน่าน
(ไทย ลาว กัมพูชา) ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าสามารถให้เงินกู้ได้และได้เชิญชวนข้าราชการ
เกษตรกร เป็นสมาชิก และผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ เกี่ยวเนื่องกันกับ
องค์การสหประชาชาติ
ผลการตรวจสอบในจั ง หวั ด น่ า นมี ก ารกล่ าวอ้ าง ชื่ อ บริ ษั ท เกษตรพั น ปี กรุ๊ ป น่ า น
ตาบลกลางเวียง อาเภอเวียงสา เกษตรกรจังหวัดน่านได้ร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมี
พันธสัญญา 158 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มป่าอาเซียน 135 ราย กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 19 ราย
- การดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) ประสิทธิภาพ : มีแนวทางการปฏิบัติงานทุกโครงการ
2) การมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสประชาชน ร่วมตรวจสอบ/ตรวจรับงาน
3) ความโปร่งใส : การจ่ายเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารจัดส่งเมนูการพัฒนาอาชีพให้
สตง. ปปท. ปปช.
4) ความยั่งยืน : ธกส. ให้ความรู้ด้านสินเชื่อทุกหลักสูตรฝึกอบรม
- ข้อสั่งการเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
1) ผตร. กษ./ผตร.กรม ตรวจสอบ แนะนา และกากับ
2) กษ. จว.รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และที่
ประชุมกรมการจังหวัด
- การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ 1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
2) สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3) เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
1. หน่วยงานส่วนกลาง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบสหกรณ์ที่มีพฤติการณ์กระทาความผิดรายงานผลโดยด่วน
3. ระดับจังหวัด ให้สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการดาเนินงาน ให้ที่ประชุม
กรมการจังหวัดทราบ
- การดาเนินงานโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน
1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จากัด : สนับสนุนโกดัง 1 แห่ง
สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด : สนับสนุนโกดัง 1 แห่ง เครื่องชั่งพร้อม
ห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน และเครื่องสี
ข้าวโพด 1 ชุด
2. สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จากัด : สนับสนุนเครื่องคัดเกรดลาไย 2 เครื่อง
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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

ในเดือนมิถุนายน 2561 มีปริมาณนาเข้าทั้งหมดการนาเข้า 82 ลดลงจากเดือนมิถุนายน 0.5 ตัน
มีการนาเข้าพืชผักเช่น ผักคะน้า ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ พริกขี้หนู พริกจินดา พริกชี้ฟ้า พริก
ใหญ่ แตงกวา ผักกาดขาว ผักชี ต้นหอม ขึ้นฉ่าย หอมหัวใหญ่ แครอท ดอกกุ้ยฉ่ายถั่วฝักยาว
ผักกวางตุ้ง ข้าวโพดอ่อน มะระจีน หอมแดง ขนุน กะหล่าปลี กะหล่าดอก บรอกโคลี พริก
หยวก ใบโหระพา ใบกะเพรา บวบเหลี่ ยม ผั กกาดจ้อน มะเขือยาว มันเทศ พริกไทยสด
มะม่ว ง หั ว ผั ก กาดขาว มะเขื อ เจ้ า พระยา ขิ ง ข่ า ผั กที่ ราคาเริ่ มปรั บตัวสู งขึ้ น ได้แก่ ผั กชี
กะหล่าปลี พืชผักราคาลง ได้แก่ ผักคะน้า ต้นหอม พริกขี้หนูสด มะเขือเทศ
ด่านกักกันสัตว์น่าน - สรุปด่านกักกันสัตว์น่าน ปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนมิถุนายน 2561
1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 161 ตัว ส่งออก 268 ตัว กระบือ นาเข้า 605 ตัว
แพะ นาเข้า 47 ตัว ส่งออก 0 ตัว
ม้า ส่งออก 1 ตัว
สุกร 3,590 ตัว ส่งออก 3,306
ลูกสุกร 3,818 ตัว ส่งออก 1,001 ตัว
ไก่เนื้อ 27,400 ตัว ส่งออก 1,001 ตัว ไก่ปลดไข่ 7,400 ตัว
ไก่ไข่ 10,540 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 35,430 ตัว
ไก่ชน นาเข้า 324 ตัว
ลูกไก่ นาเข้า 3,400 ตัว
เป็ด นาเข้า 4,100 ตัว
2. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
ไข่ไก่ นาเข้า 4,835,750 ฟอง
ไข่เป็ด นาเข้า 39,600 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 638,952 กก.
ซากเป็ด นาเข้า 336 กก.
สุกร นาเข้า 174,394 กก. ส่งออก 25,000 กก. ซากโค นาเข้า ๓,446 กก. ส่งออก 10,๐๐๐ ตัว
เครื่องในโค 6,800 ตัว
เครื่องในสุกร นาเข้า 36,225 ตัว
กระดูกไข ส่งออก 18,000 ตัว
3. สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้าย สัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
สุกร (มีชีวิต) 66 ตัว
ลูกสุกร (มีชีวิต) 80 ตัว
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น ๑,7๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 309,000 ฟอง
อาหารสัตว์ 640 กระสอบ
จานวน สัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,146 ตัว
จานวน ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,900 กิโลกรัม
รวม มูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,495,000 บาท
4. สรุปมูลค่า สัตว์ ซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน 2560
จานวน สัตว์ (มีชีวิต) 97,675 ตัว
จานวน ซากสัตว์ 945,041 กิโลกรัม
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาเข้า จังหวัดน่าน 156,707,240 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาออก จังหวัดน่าน 16,820,965 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซาก ส่งออกนอกราชอาณาจักร 1,495,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 175,023,205 บาท
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3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕61
๑. อัตราการเข้าพักตามสถานพักแรมในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมจานวนนักท่องเที่ยว ทั้งสิ้น
54,769 คน ลดลงจากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 9.81 คิ ด เป็ น ชาวไทย 53 ,406 คน
ลดลงจากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 10.00 ชาวต่า งชาติ 1,363 คน ลดลงจากเดือ นที่แ ล้ ว
ร้ อ ยละ 2.01 เรี ย งล าดั บ ต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาในจั ง หวั ด น่ า นจากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้
1. จีน 2. ฝรั่งเศส 3. สหรัฐอเมริกา 4. ญี่ปุ่น 5. ลาว ตามลาดับ
๒. กิจกรรม
1) ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ดน่ า น โดย นายภาณุ วัช ร์ อั น สนธิ์ ท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬาจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ลานข่วงเมืองน่าน
2) ส านั กงานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด น่ าน โดย นายภาณุวั ช ร์ อั น สนธิ์ ท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬาจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วัน ที่ 13 มิถุน ายน 2561 ณ ห้ อ งแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์การแสดงสิ นค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับ ตารวจท่องเที่ยวน่าน , เจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์ ช่วยเหลื อนั กท่ องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อาสาสมั ครอ านวยความสะดวกและช่ วยเหลื อ
นักท่องเที่ยว ร่วมกันทากิจกรรมรณรงค์ห้องน้าสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "WC OK“ และ
ท าความสะอาด ในวั นที่ 1๕ มิ ถุ นายน 2561 ณ วั ดพระธาตุ แช่ แห้ งพระอารามหลวง
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน4) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่ว มกับ
ตารวจท่องเที่ย วน่ าน , เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลื อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
อาสาสมั ค รอ านวยความสะดวก และช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ร่ ว มกั น ท ากิ จ กรรม
รณรงค์ห้องน้าสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "WC OK“ และทาความสะอาด ในวันที่
16 เมษายน 2561 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4) ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน โดย นายภาณุวัช ร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสร้างจิ ตสานึกการเป็น
เจ้าภาพที่ดีและศึกษาดูงานภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
จังหวัดน่าน ในวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2561 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน
และ ณ ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม และชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลาพูน
5) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็ น ประธานในพิธีเปิดการประกวดฯ และนายสโรช รัตนมาศ วัฒ นธรรมจังหวัดน่าน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทขับซอ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน
และข่วงเมืองน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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3.5 การรายงานภาพรวมทีมน่านการศึกษา ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
- ความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนทุกสังกัด
ปีงบประมาณ 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย จัดสรรให้กับนักเรียนทุกคนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
- ปัญหาการดาเนินการโครงการอาหารกลางวัน
1) มีการจัดอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพ
๒) มีการทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวัน
- การสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ให้ ศธจ. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน
2) ให้ ศธจ. ร่วมกับ สพป. ในพื้นที่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานอาหาร
กลางวันของโรงเรียน
- การดาเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดน่าน
1) ศธจ.น่าน ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน
2) ศธจ. น่าน ร่วมกับ สพป.น่าน เขต 1และ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงาน
อาหารกลางวันของโรงเรียน และออกติดตามการดาเนินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทุกโรง
3) กศจ.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
- ผลการติดตาม ตรวจสอบ
1. ทุก รร. จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ครบทุกวัน ตามรูปแบบ คือ
- การซื้ออาหารสด อาหารแห้งมาประกอบอาหารเอง
- การจ้างเหมาจัดทาอาหาร
- จ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร
2. ไม่พบปัญหาการทุจริต
- การจัดตั้งสานักงาน สพม.น่าน ขึ้นมาใหม่นั้น ก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่าง ๆ
เพื่อจัดตั้งก็ขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือด้วย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลม่ว งตึ๊ ด สพม. จะได้มี คะแนนที่ดี จั งหวัด น่านก็ จั กได้มี สพม.
เป็นของตนเอง
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หน.สนง.จว.นน 4.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนาความกราบบังคม
ทูลพระกรุณา
กระทรวงมหาดไทยมี ห นั ง สื อ ที่ แจ้ ง ทบทวนแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ล งนามและ
ชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติ ตามที่สานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด เนื่องจากขณะนี้ยังมี
บางหน่วยงาน/บางจังหวัดใช้หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ หรือ ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
เป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการ
ด าเนิ น การหรื อ เสนอข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบ
พระราชวินิจฉัยหรื อพระราชดาริ ซึ่งไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้โดยเคร่งครัด ดังนี้
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1. กรณี ข อให้ น าความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณาตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บประเพณี
ให้รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ
ที่รักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ดังกล่าว โดยให้จัดทาเป็นหนังสือภายนอกเท่านั้น
2. กรณีส่ ว นราชการหรือหน่วยงานรัฐ แจ้ งผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
แจ้ ง ผลการด าเนิ น การ หรื อ เสนอข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ ประกอบพระราชวิ นิ จ ฉั ย หรื อ
พระราชด าริ ต ามที่ ส านั ก ราชเลขาธิ ก าร (ปั จ จุ บั น คื อ กรมราชเลข านุ ก ารในพระองค์
สานักพระราชวัง) หรือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ
ดาเนินการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่ ว ยงานที่ รั ก ษาราชการแทนของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ นั้ น ๆ แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นผู้ลงนาม โดยให้จัดทาเป็นหนังสือภายนอกเท่านั้น
4.2 การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
หน.สนง.จว.นน
จั งหวั ด ได้ แจ้ ง ให้ ท ราบและดาเนิ นการเกี่ ยวกั บกิจ กรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ ในด้ านพิ ธีการ
และแจ้งให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑ กิจกรรมก่อนวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑) เตรียมความพร้อมของสถานที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ
๒) จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม เพื่อใช้ เป็น
สถานที่ลงนามถวายพระพรสาหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ
๓) เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๒ กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่
๑.1) พิธี ทาบุ ญ ตั กบาตรพระสงฆ์แ ละสามเณร จ านวน ๖๗ รู ป หรือ จานวนตามที่
จังหวัดเห็นเหมาะสม
1.๒) พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น ทั้ ง นี้
เมื่อสานักงาน ก.พ. แจ้งรายละเอียดในการจัดพิธีฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
จะได้แจ้งให้จังหวัดดาเนินการต่อไป
1.๓) พิธีลงนามถวายพระพร
1.๔) กิ จ กรรมจิ ต อาสา “เราท าความ ดี ด้ ว ยหั ว ใจ” (ส านั ก นโยบายและแผน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ โครงการจิ ต อาสา
จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการจิต
อาสาให้จังหวัดดาเนินการต่อไป)
1.๕) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
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๓. กิจกรรมก่อนวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑) ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ประดับ
ธงชาติ ไ ทยและผ้ า เหลื อ งขาวบริ เ วณรั้ ว ศาลากลางจั ง หวั ด ตั้ ง แต่ วั น อาทิ ต ย์ ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสาย
สาคัญให้สวยงาม
๒) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม โดยตั้งพระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยและผ้าเหลืองขาว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา สมุด
ลงนาม ถวายพระพรและปากกาสีน้าเงิน สาหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ
ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย
รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรและปากกา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้ง
ให้จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรไว้ ณ สถานที่เหมาะสมเมื่อเสร็จพิธีฯ
๔) แจ้งหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ณ อาคารส านักงาน รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสานักงานและถนนสาย
สาคัญให้สวยงาม
ปลัดจังหวัดน่าน 4.3 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1) สรุ ปข้อมูลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ของจังหวัดน่าน เวที ๔ ระหว่างวันที๑่ ๖ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
2) สรุปโครงการของหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
- ฐานคานวณหมู่บ้านละ 7,600 บาท (วิทยากร 12 คนๆละ 300 ต่อครั้ง และอาหาร
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 4,000 บาท)
- ใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายครั้งที่ 2 จานวน 744,800 บาท
3) การดาเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ดาเนินการสัมภาษณ์แล้ว จานวน 93,138 คน
- ผู้ยื่นความจานงพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 150,974 คน
- ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 171,197 คน
2. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กาหนดดาเนินโครงการฯ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งช้าง หมู่ ๒ ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
4.6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดน่านประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๑. การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของจั ง หวั ด น่ า นประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 ๑
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม สรุป เป้าหมายตามติ ครม. ไตรมาสที่ 3 รายจ่าย ร้อย 77
รายจ่ ายลงทุน ร้ อยละ 65.11 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 74.29 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- งบประจา อันดับที่ 73 ของประเทศ อันดับที่ 7 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบลงทุน อันดับที่ 7 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบรวม อันดับที่ 18 ของประเทศ อันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
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4.7 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 773 ครั้ง
บาดเจ็บรวม 767 ราย
บาดเจ็บ (Admit) 233 ราย
เสียชีวิต 11 ราย
- ผู้บาดเจ็บ (Admit) 233 ราย
รถจักรยานยนต์ 197 ราย ร้อยละ 84.54 รถเก๋ง 18 ราย ร้อยละ 7.72 รถจักรยาน
16 ราย ร้อยละ 6.86 รถบรรทุก 4 ราย ร้อยละ 1.53 คนเดินเท้า 2 ราย ร้อยละ 0.86
พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ ( 767 ราย)
1) ไม่สวมหมวกนิรภัย 143 ราย
2) ดื่มสุรา 56 ราย
3) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 11 ราย
- ยานพาหนะการเสียชีวิต 233 ราย
รถจักรยานยนต์ 16 ราย รถกระบะ 18 ราย คนเดินถนน 2 ราย
1. พฤติกรรมการเสียชีวิต 300 ราย
1) ไม่สวมหมวกนิรภัย 143
2) ดื่มสุรา 56
3) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 11
2. พื้นที่อาเภอผู้เสียชีวิต 11 ราย
1) เชียงกลาง 1 ราย
2) ท่าวังผา 3 ราย
3) นาน้อย 3 ราย
4) บ้านหลวง 1 ราย
5) ภูเพียง 2 ราย
6) สันติสุข 1 ราย
- มีนโยบายของรัฐบาลให้มีการกาหนดความเร็วในพื้นที่ชุมชน และจังหวัดน่านได้ประชุมหารือ
แล้วมีมติ ดั้งนี้ คือ ในเขตเทศบาลเมือน่านให้ขับไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง สายถนนมหยศ
ถนนมหากอง ถนนมหพรม ถนนสุริยพงษ์ ถนนสุมนเทวราช ทั้ง 5 สายทาง และจะนาข้อมูลนี้
ให้ตารวจภูธรจังหวัดน่าน ประกาศให้ทราบว่าจากัดความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน
แล้วส่งถึงตารวจแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในลาดับต่อไป และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก็จะได้ติดป้ายในลาดับต่อไป
นายไพศาล วิมลรัตน์ - ตารวจภูธ รจั งหวัดน่ าน คือ มีผู้ ปกครองเห็ น นั กเรี ยนซ้อน 3 ไม่ส วมหมวกกัน น็ อกเยอะมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของจิตสานึกแต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนก็ขอให้ทาง สภ.เมืองน่าน ช่วยเข้มงวดขึ้น

/ระเบียบ....

18
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งอื่น ๆ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้ งที 10/2561 ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕6๑ ตรงกับ
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เลิกประชุม
- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุ ม
(นางอรอุมา เซ็นน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
จอมกฤษณ์ สิมรักแก้ว
01/08/61

