รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/ ๒๕61
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา ๐๙.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
1
2
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5
6
7
8
9
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11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ผู้มาประชุม
นายไพศาล
นายวิบูรณ์
นายพิภัช
พ.ต.อ.ประสิทธิ์
นางกานดา
นายเดชพิภัทร์
นายแสวงศักดิ์
นายชัยเดช
นายณรงค์
นายนิทรรศ
นายสุชาติ
นายธวัช
นายจีรวุฒิ
นายสมเกียรติ
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นายชาติชาย
นางสาวธารารัตน์
นายประเสริฐ
นายเชิดศักดิ์
นางสุภาพ
นายประดิษฐ์
นายเฉลิมพล
นายมานะชัย
นายประยูร
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นายกัมปนาท
นางสาวเตือนจิต
นายณรงค์
นายสโรช
นายณฐกร
นายมงคล

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ประจันเขตต์
กันกา
ยุบล
อมรทิพย์วงศ์
ซาเซียง
ฝ่ายนันชัย
น้าผึ้ง
เวชวินิจ
ศิลปชัย
อัปการัตน์
กันทะมัง
คมนศุภสวัสดิ์
วงค์สิทธ์
ประมงค์
อารยวงศ์
โพธิ์ศรี
ดอยลอม
คาสิลา
ไทยน้อย
ใจรังษี
พลสันติกุล
ทองเนื้อดี
ใบยา
แสงจาปา
ปรางค์มณี
พอจิต
ปานบุญ
อินโส
รัตนมาศ
จิรภัคพงษ์
ศรีสงคราม

แทน
แทน
แทน

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดน่าน
คลังจังหวัดน่าน
แรงงานจังหวัดน่าน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ประกันสังคมจังหวัดน่าน
จัดหางานจังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
เกษตรจังหวัดน่าน
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สหกรณ์จังหวัดน่าน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ประมงจังหวัดน่าน
ขนส่งจังหวัดน่าน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
พาณิชย์จังหวัดน่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
สถิติจังหวัดน่าน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
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นางพูนทรัพย์
นายนพดล
นายสุรพล
นายไกรสร
นายดลภาค
นายขนาธิป
นายกิติพัฒน์
นายสุรีย์
นายวิทิต
นายจรินทร์
นายสมบูรณ์
นายชนินทร์
นายปรัชญา
นายชัยณรงค์
นายประชา
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.เอกกมล
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.ท.จีรศักดิ์
พ.ต.ท.อนันต์
พ.ต.ท.ภาสวรรค์
ร.ต.อ.ธนาธิป
พ.ต.ท.มานพ
พ.ต.ท.วิรัตน์
พ.ต.ท.เรวัตร
ร.ต.อ.จิตร
ร.ต.อ.ประทีป
พ.ต.ท.เฉลิมพล
นายกานต์
นางสาวสุภาพ
พล.อ.ดุษิต
พ.อ.อตินันท์
ร.อ.ประยุทธ
พ.อ.ธนท์มาร
นายชัยยศ
นายวรชาติ
นายชัยฤกษ์
นายทิพมล

วาสนา
อุสาหะ
วงศ์สุขพิศาล
อนิวรรตน์
เนตรใส
เสมแย้ม
กะวัง
มาปลูก
เที่ยงไทย
เก่งสงวนสิทธิ์
อุดมทรัพย์
พันธุ์เหม
เสริฐลือชา
นันทะติ
แสนกลาง
พิมทอง
พงศ์ภูวนันท์
ตลับเพชร์สกุล
สันติพงมธร
ดวงใจ
พรมมา
พิริวัตน์ศิริ
ขันทะยศ
พงษ์พันธ์
เตชะแก้ว
ทากัน
ขอดเตชะ
แปงเขียว
ต้องใจ
กาญจนวงศ์สกุล
กุลาวงศ์
ปุระเสาร์
รพีทัศนพงศ์
บุศรัต
บารมี
สีหบัณฑ์
ภักดีวรการ
บุญทอง

แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
พลังงานจังหวัดน่าน
นายอาเภอเมืองน่าน
นายอาเภอเวียงสา
นายอาเภอภูเพียง
นายอาเภอปัว
นายอาเภอนาน้อย
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
แทน นายอาเภอท่าวังผา
แทน นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอเฉลิมพระเกรียรติ
นายอาเภอสองแคว
แทน ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
แทน ผกก.สภ.ปัว
แทน ผกก.สภ.เชียงกลาง
แทน ผกก.สภ.แม่จริม
แทน ผกก.สภ.บ้านหลวง
แทน ผกก.สภ.นาหมื่น
แทน ผกก.สภ.สันติสุข
แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
แทน ผกก.สภ.ภูเพียง
แทน ผกก.สภ.เรือง
แทน ผกก.สภ.งอบ
แทน สว.สภ.ตาลชุม
แทน สว.สภ.อวน
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
แทน ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
แทน ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
แทน ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15
แทน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
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นายอรรจน์
ร.ต.ท.คมสันต์
ว่าที่ร้อยตรี โดม
นายชาตรี
นายอานาจ
นางรังษี
นายนายอดุล เทพกอม
ว่าที่พันตรีสุรเดช
นายสุชาติ
นางนิลวรรณ
นายศิริชัย
นายสุรศักดิ์
นายธนา
นายปัญณพงศ์
นายภาณุวัชร์
นางสิรินาถ
นายมนตรี
นางเนาวราห์
นางสุปรียา
นายบรรจง
นายอาทิตย์
นายเอนก
นางสาวบานเย็น
นายวัชระ
นายสมมาตร์
นายเรืองยุทธ
นายสมศักดิ์
นางสิริฉัตร
นายนคร
นายกรรนการ์
นายสมเกียรติ
นายมงคลธัช
นางสาวอธิพร
พ.ต.ต.นิโรช
พ.ต.ต.ชวลิต
พ.ต.ท.สุทธิพร
นางสาวอธิภัทร
นายศาปัญญ์
นายวสันต์

ขาวแสง
ศรีทอง
โลหะพจน์พิลาศ
อินทรวิเศษ
ผลผ่องใส
นาหิรัญ
เทพกอม
รอดจินดา
จันทร์ศรีเจริญ
ชินายศ
ลิ้มเลิศตระกูล
สุพรรณคง
สมบัติทัฬห
ท้าวอาจ
อันสนธ์
ฉัตรศุภกุล
ศรีสมบัติ
ม่วงคราม
พรมศิลา
เวียงสิมมา
มะลิดวง
ดีพรมกุล
ล้าป้อม
เพชรพลอย
ฟุ้งวิทยา
นิตยานนท์
ยะแสง
สุนทรวิภาต
มหายศนันท์
ชูเชิด
พยุงศักดิ์
พวงมาลัย
ก้อวงศ์
ฉัตรแก้วบุญเรือง
คตื้อ
นันตา
ก้อวงศ์
คันธาเวช
สุขเกษม

แทน อัยการจังหวัดน่าน
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

แทน สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
แทน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ ตามอัธยาศัย จ. น่าน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานแพร่
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
หัวหน้าอุตุนิยมวิทยา
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน

ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการปะกอบธุรกิจ
แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๕
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
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123
124
125
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127

นางสาวชลลดา
นายเกริกพงศ์
นางสาวกมลลักษณ์
นายธีระ
นางอริสา
นายประเสริฐ
นายเหลื่อม
นายสมคิด
นางกฤติยา
นายวุฒิศักดิ์
นายวรพล
นายเจต
นายวัฒนา
นายสมบัติ
นายชรัสนันท์
พ.จ.อ.สุริยน
ผู้ไม่ลงชื่อมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

สังวร
สุวรรณชาติ
ดอกประดู่
ปัญญาอินณ์
บุญสม
ศรีพนม
สมมุติ
แก้วเตชะ
ไชยเรียน
เหล่าโต
ผลคา
ชุ่มวงศ์
จันทร์ไพจิตต์
ชินสุขเสริม
ตาชม
ปันชัย

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน

พัฒนาการจังหวัดน่าน
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอนาหมื่น
นายอาเภอบ่อเกลือ
ผกก.สภ.เมืองน่าน
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
ผกก.สภ.บ่อเกลือ
สว.สภ.น้ามวบ
จ่าจังหวัดน่าน
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับฝูงบิน 466
โทรศัพท์ จ.น่าน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
ประธานธนาคารจังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
/23....
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) น่าน
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สารวัตรตารวจท่องเที่ยว 3 น่าน
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) หน.พฐ.จว.น่าน
รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 น่าน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร เขต 1
รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 พิษณุโลก
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน
ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รก.ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดน่าน

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

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
/เริ่ม....
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เริ่มประชุม

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

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสาคัญของภาครัฐ (นาเสนอในรูปแบบ Power point โดย
สานักงานจังหวัดน่าน)
2. การมอบไม้มงคล “รวงผึ้ง” ให้นายอาเภอทุกอาเภอ (ทสจ.น่าน)
3. มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม อาเภอบ่อเกลือ (อาเภอภูเพียง)
4. การมอบเกียรติบัตรให้ “สตรีไทยดีเด่น” ระดับจังหวัดน่าน ประจาปี 2561 (สนง.พมจ.น่าน)
5. การมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (พช.น่าน)
6. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานแพร่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- จังหวัดน่านได้ประสบอุทกภัยน้าป่าไหลหลาก และดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
โรงเรี ย นบ้ านสว้า ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลื อ และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่ านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจั งหวั ดน่ าน และได้ เชิ ญผู้ ว่ าราชการ 10 จั งหวั ดภาคเหนื อ เข้ าร่ วมประชุ มเพื่ อป้ องกั น การเกิ ด
ปัญหาอุทกภัยดังกล่าว 10 จังหวัดภาคเหนือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ พิจารณาจุดที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยต่าง ๆ ที่จะกระทบต่อชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น สามารถสั่ ง การอพยพประชาชน สั ต ว์ สิ่ ง ของ ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ออกจากพื้ น ที่
เพื่ อ ป้ อ งกั น ได้ โ ดยใช้ อ านาจผู้ อ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับการร้องขอต้องให้ความร่วมมือ
- การดาเนินการผู้ประสบอุทกภัยน้าป่าไหลหลาก และดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
โรงเรียนบ้านสว้า ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ ได้มีการอพยพประชาชนบ้านห้วยขาบ จานวน 80 ครอบครัว
ออกจากพื้น ที่ดัง กล่ าว แล้ ว ให้ ออกมาอยู่ ณ โรงเรี ยนบ้านสว้า วั ด สว้า และศริ ส ตจักรบ้านสว้ า
ซึ่ ง โรงเรี ย นก็ เ ปิ ด เทอมแล้ ว และประชาชนบ้ า นห้ ว ยขาบได้ ยื่ นหนั ง สื อ ขอออกจากพื้ น ที่
และกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องไว้และนาเข้า ครม. เพื่อหามติหาพื้นที่ถูกกฎหมายต่อไป ปัจจุบัน
ก็ได้ตั้ งที่พักอาศัย ชั่ว คราว ณ สนามกีฬาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลดงพญา ก็ ได้ รับ ความร่วมมือ
จากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าไปช่วยดาเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว เช่น สารพัดช่าง , เทคนิคน่าน ,
จิตอาสา , มทบ.38 , ทหารพรานที่ 32 , นพค.31
- ประชาชนบ้ า นห้ ว ยขาบ ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ได้ รั บ ของพระราชทาน เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค
อย่างไม่ขาดแคลน แต่ปัญหาคือการสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว และถาวร จาเป็นต้องใช้งบประมาณ
ซึง่ มีงบประมาณอย่างจากัดจึงมีการรับบริจาค แต่เพื่อจะไม่ให้ประสบปัญหาการแอบอ้า ง จึงได้จากัด
ช่ อ งทางเดี ย วซึ่ ง ได้ ใ ห้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด น่ า น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ล้ ว สามารถบริ จ าคได้ ที่
02014236656 ชือ่ บัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านห้วยขาบ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัว
- การท่องเที่ยวขอให้ส่วนราชการสร้างการรับรู้ด้วยว่าสถานที่เกิดเหตุดังกล่าว นั้นอยู่ห่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวเพราะผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนนักท่องเที่ยวคืนค่าห้องไม่กล้ามาเที่ยวอาเภอบ่อเกลือ
/ที่ประชุม....
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ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕61
- ฝ่ายเลขานุการได้นารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕61
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้า”
1. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่า การปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 4 คดี
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 8 กิจกรรม เช่น
- วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2561 สถานี ควบคุ ม ไฟป่ า แม่ จ ริ ม สบอ.13 แพร่ เจ้ า หน้ า ที่
ออกประชาสั มพัน ธ์เคลื่ อนที่ ให้ ความรู้ เรื่องไฟป่า แจกเอกสารสื่ อประชาสั ม พันธ์แก่ราษฎร
บ้านทุง่ กวาง ม.4 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
3. การเพิ่มพื้นที่ป่า
- แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ได้ดาเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยทาการ
ปลูกต้นไม้ รดน้าต้นไม้ ใส่ปุ๋ยและกาจัดวัชพืช บริเวณสองข้างทางหลวงและเกาะกลาง ทางหลวง
หมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน และบริเวณสานักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 1
4. การส่งเสริมอาชีพ 7 กิจกรรม
1) วั น ที่ 22 มิถุ น ายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม เจ้ า ฟ้ า อั ต ถวรปั ญ โญ ชั้ น 2
ศาลากลางจั งหวัดน่ าน สนง.ทสจ.น่าน จัดประชุมคณะทางานการพัฒ นาแนวทางลดก๊าซเรื อ นกระจกระดั บ จั ง หวั ด ครั้ ง ที่ 3/2561 โดยองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) ผู้สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊ าซ
เรือนกระจกระดับจังหวัด”
2) วันที่ 22 มิ.ย.61 เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.น่าน เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ่อสวก เพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจตามนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ (คทช.) ให้ ส มาชิ ก อบต.บ่ อ สวก เพื่ อ ให้ ม ติ
ผ่านความเห็นชอบผล โดยสมาชิกมีความเข้าใจและเห็นชอบตามนโยบายดังกล่าว
3) 27 มิ.ย.61 นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบบริ เ วณที่ มี ส ารแอมโมเนี ย รั่ ว ไหล ณ โรงน้ าแข็ ง ตั้ ง จิ ต นุ ส รณ์ บ้ า น เจดี ต.ดู่ ใ ต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
โดย สนง.ทสจ.น่ า น และ เจ้ า หน้ า ที่ สนง.สิ่ ง แวดล้ อ มภาค 2 ล าปาง เนื่ อ งจากเป็ น
สถานประกอบการที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
จากเทศบาลตาบลดู่ใต้ โดยพบว่าประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพ และมีสั ตว์น้าตาย
ในแหล่งน้าใกล้เคียง

/4) วันที่….

8
4) วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2561 สนง.ทสจ.น่ า นร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย ได้ จั ด กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ย ทสม.
ประชาชนจิตอาสาร่วมใจ สร้างความชุ่ มชื้นให้ผืนป่าลดหมอกควัน ณ บ้านน้าโค้ง ต.สะเนียน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
6) วันที่ 6 ก.ค.61 สนง.ทสจ.น่าน ร่วมประชุมและตรวจประเมินการเจริญเติบโตของต้นไม้ของชมรม
คนปลายน้ารักษ์ป่าต้นน้า พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
ม.10 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
7) วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผอ.สนง.ทสจ.น่ าน และเครือข่าย ทสม.จังหวัดน่าน ได้เข้าร่ว มพิธีเปิดสายด่วน กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ในตลาดสด ลดการใช้โฟมในบรรจุภัณฑ์และมาตรการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
8) วันที่ 10 ก.ค.2561 สนง.ทสจ.น่าน ร่วมกับอาเภอเวียงสาและราษฎรในพื้นที่ อ.เวียงสา
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมบริหารจัดการต้นไม้สองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026
ดอนไชย-ผาเวียง ระยะทาง 8.40 กิโลเมตรโดยที่ประชุมสรุปมติเห็นชอบให้กรมทางหลวง
ขุดบอนไม้สัก จานวน 151 ต้น และเห็นชอบให้ อ.อ.ป. ทาไม้ออก โดยการตัดฟัน 397 ต้น
โดยเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกรมป่าไม้ต่อไป
3.2 การรายงานภาพรวมของที ม น่ า นน้าประจาเดื อ นกรกฎาคม ๒๕61
- ปริ ม าณฝน (มม./วั น ) ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
๑) สถานี ทุ่ ง ช้ า ง 0.1 มม.
2) สถานี ปั ว 1.3 มม.
3) สถานี ท่ า วั ง ผา 1.0 มม.
4) สถานี เ มื อ งน่ า น 9.1 มม.
5) สถานี ภู เ พี ย ง 0.5 มม.
6) สถานี เ วี ย งสา 1.3 มม.
7) สถานี น าหมื่ น 1.0 มม.
8) สถานี น าน้ อ ย 1.8 มม.
9) สถานนี บ่ อ เกลื อ 1.2 มม.
10) สถานี โ ครงการ ชป.น่ า น 1.9 มม.
- ปริ ม าณน้าฝนสะสม ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
- ปริ ม า ณ น้ าฝ นสะ สม ปี 256 1 ปริ ม าณ 811 . 14 มม. เปรี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ
น้าฝนสะสมปี 2560 ปริ ม าณ 919.60 มม.

/- รายงาน….
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- รายงานสภาพน้า แม่น้าน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ระดับตลิ่ง 9.50 ม.(รสม.)
2) สถานี N1 หน้า สนง.ป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,265.00 ลบ.ม./วินาที
- ระดับตลิ่ง 7.00 ม.(รสม.)
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ระดับตลิ่ง 7.00 ม.(รสม.)
- ระยะเวลาเดินทางของน้าจากสถานี N64 ถึง สถานี N1 ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลา 7 ชม.
เดินทางจากสถานี N1 ถึง สถานี N13A ระยะทาง 44.4 กิโลเมตร ใช้เวลา 8 ชม. เดินทางจาก
สถานี N13A ถึงเขื่อนสิริกิติ์ ระยะทาง 113.2 กิโลเมตร ใช้เวลา 31 ชม.
- สภาพน้าท่ า แม่น้าน่าน
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 139.25 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 333.50 ลบ.ม./วินาที
- ต่ากว่าตลิ่ง -5.19 สถานการณ์น้า ปกติ
2) สถานี N1 หน้า สนง.ป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,265.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 148.25 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 387.15 ลบ.ม./วินาที
- ต่ากว่าตลิ่ง -3.87 สถานการณ์น้า ปกติ
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2560 254.60 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้า ปี 2561 973.70 ลบ.ม./วินาที
- ต่ากว่าตลิ่ง -1.99 สถานการณ์น้า ปกติ
- ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกักอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
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 24.762 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 97.16 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า
(2 ส.ค. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าปกติ
มีจานวน 3 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
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2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 11.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 11.45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.71 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (2 ส.ค.. 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 20.5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.61 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (2 ส.ค. 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 (2 ส.ค. 2561)
ปริมาณความจุ 5 ล้าน ลบ/ม. ปัจจุบันระดับน้า 100 เปอร์เซ็น
- อ่างฯ น้าแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน (2 ส.ค. 2561)
ปริมาณความจุ 13 ลบ/ม. ปัจจุบันระดับน้า 100 เปอร์เซ็น
- อ่างฯ น้าพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน (2 ส.ค. 2561)
ปริมาณความจุ 1.48 ลบ/ม. ปัจจุบันระดับน้า 100 เปอร์เซ็น
- อ่างฯ น้าฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน (2 ส.ค. 2561)
ปริมาณความจุ 6 ลบ/ม. ปัจจุบันระดับน้า 5.3 ล้าน ลบ.ม. เป็นร้อยละ 88
- เขื่อนสิริกิติ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
ความจุที่ระดับเก็บกัก
9,510
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
6,290.15
ล้านลูกบาศก์เมตร (66.14%)
ปริมาณน้าใช้การ
3,440.15
ล้านลูกบาศก์เมตร (51.65%)
ปริมาณน้าไหลลงเขื่อนฯ
76.90
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
23.29
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน

/- แผนและ....
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- แผนและผลการใช้เครื่องสูบน้าในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 60/61
๑) แผนเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว
จานวน 11 เครื่อง
๒) ผลการใช้เครื่องสูบน้า
จานวน 8 เครื่อง
1.บ้านสถาน
หมู่ที่ 1 ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
2.บ้านดอนแท่น
หมู่ที่ 2 ตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
3.บ้านบ้านหนอง
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
7.บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 5 ตาบลม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
8.ลาห้วยเสี้ยว
ตาบลดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- น้ าท่ ว มที่ อ าเภอท่ า วั ง ผา เกิ ด จากเศษไม้ ติ ด สะพานแล้ ว น้ าไหลช้ า ท าให้ เ กิ ด น้ าท่ ว ม
มทบ.38 ได้นากาลังเข้าไปช่วยเหลือน้าก็ลดลงช่วงบ่าย ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นที่จะ
เตรี ย มเหตุผ ลที่จ ะชี้ แจงด้ ว ย เนื่ องจากทางกระทรวงมหาดไทยสอบถามมายั งจังหวัดน่า น
เหตุการณ์เป็นเช่นไรจะได้อธิบายได้อย่างถูกต้องชัดเจน

3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง และสรุปผลการนาสินค้าเข้า - ออก
จังหวัดน่าน ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕61
เกษตรและสหกรณ์ - สรุปรายงานความเสียหายด้านการเกษตรเบื้องต้นเนื่องจากพายุเชินติญ และหย่อมความกดอากาศต่า
จังหวัดน่าน
ปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย
พื้นที่ได้รับความเสียหาย 10 อาเภอ 36 ตาบล : ภูเ พียง ปัว บ่อ เกลื อ เมื องน่า น สั นติสุ ข
แม่จริม เฉลิมพระเกียรติ นาน้อย เวียงสา
ท่าวังผา อาเภอทุ่งช้าง
เกษตรกรได้รับผลกระทบ
: 1685 ราย
พื้นที่คาดการณ์เสียหายเบื้องต้น
: พื ช 4,369.50 ไร่ ประมง 12.97 ไร่
ปศุสัตว์ 56 ตัว
- ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรผลิตภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (20 โครงการ)
- กรอบหลักภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน คือ ชุมชนอยู่ดีมีสุข
- โครงการ/เมนูที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่าน คือ
1. เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล 6 โครงการ
1) พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน (สนง.เกษตรจังหวัดน่าน/กยท.น่าน)
- โค่นต้นยางที่อายุต่ากว่า 25 ปี
- เป็นเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการไม่เกินรายละ 10 ไร่
- รับการชดเชยรายได้ ไร่ละ 10,000 บาท
2) พัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (สนง.เกษตรจังหวัดน่าน)
- ฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรพร้อมสนับสนุนงบประมาณสาหรับปัจจัยการผลิต
ชุมชนละ 300,000 บาท
/3) พัฒนา....

12
3) พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. (สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน)
- อบรมครูบัญชีในพื้นที่ คทช.
- อบรมการจัดทาบัญชีต้นทุน อาชีพโดยครูบัญชี
- ศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบ
- จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่
4) พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. (สนง.สกจ.น่าน)
4.1 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 กิจกรรมต่อยอดอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก
5) พัฒนาทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม (ศมม.น่าน)
- ฝึกอบรมหลักสูตรการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก 11 วัน
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6) พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (สนง.เกษตรจังหวัดน่าน)
- ต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น young smart farmer
2. เมนูพัฒนาอาชีพรายกลุ่ม 8 โครงการ
1) สร้างฝายชะลอน้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า (พด.น่าน)
- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สร้างฝายชะลอน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
2) สร้างฝายชะลอน้าในเขตปฏิรูปที่ดินโดยใช้แรงงานในชุมชน (สปก.)
ก่อสร้างฝายชะลอน้าประเภทชั่วคราว ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดยการจ้างแรงงานท้องถิ่น
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
3) พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้าชลประทาน (ชป.)
- ซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง รั ก ษาอาคารชลประทานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ (ชป.)
- ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านน้าตวง ม.9 ต.น้าพาง อ.แม่จริม
- ซ่อมแซมฝายห้วยเมี่ยง ม.10 บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม
- ซ่อมแซมฝายบ้านสว่าง ม.10 บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม
- ซ่อมแซมสะพานน้าคลอง RMC อ่างเก็บน้าน้าแหง (กลาง พรด.) ต.นาน้อย
ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย
- ซ่อมแซมฝายน้าปัน และอาคารประกอบ
- พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารส าหรั บ รวบรวมผลผลิ ต ให้ แ ก่ ส ถาบั น เกษตรกร จ านวน 3 แห่ ง ดั ง นี้
สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จากัด , สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด , สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
8) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร ก่อสร้างอาคารสาหรับแปรรูปผลผลิต
ให้กับสถาบันเกษตรกร จานวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จากัด

/พาณิชย์....
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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

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีปริมาณนาเข้าทั้งหมดการนาเข้า 83 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 1 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 ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 187 ตัว ส่งออก 249 ตัว กระบือ นาเข้า 551 ตัว
แพะ นาเข้า 5 ตัว
สุกร 3,590 ตัว ส่งออก 3,306
ลูกสุกร 3,818 ตัว ส่งออก 2,952 ตัว ไก่เนื้อ 27,400 ตัว ส่งออก 29,490 ตัว
ไก่ปลดไข่ 4,500 ตัว
ไก่ไข่ 5915 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 18,727 ตัว
ไก่ชน ส่งออก 180 ตัว
ลูกไก่ นาเข้า 300 ตัว
เป็ด นาเข้า 200 ตัว
2. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
ไข่ไก่ นาเข้า 4,440,250 ฟอง
ไข่เป็ด นาเข้า 42,000 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 532,435 กก.
ซากเป็ด นาเข้า 818 กก.
สุกร นาเข้า 127,933 กก. ส่งออก 22,600 กก. ซากโค นาเข้า 3,745 กก. ส่งออก 13,๐๐๐ ตัว
เครื่องในโค 7,600 ตัว
เครื่องในสุกร นาเข้า 37,730 ตัว
กระดูกไข ส่งออก 2,650 ตัว
3. สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้าย สัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
ลูกสุกร (มีชีวิต) 80 ตัว
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น ๑,7๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 141,000 ฟอง
อาหารสัตว์ 680 กระสอบ
จานวน สัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 80 ตัว
จานวน ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,900 กิโลกรัม
รวม มูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 974,000 บาท
4. สรุปมูลค่า สัตว์ ซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน 2561
จานวน สัตว์ (มีชีวิต) 69325 ตัว
จานวน ซากสัตว์ 748,591 กิโลกรัม
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาเข้า จังหวัดน่าน 133,911,880 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาออก จังหวัดน่าน 20,472,750 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซาก ส่งออกนอกราชอาณาจักร 974,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 155,358,630 บาท
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3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕61
๑. อัตราการเข้าพักตามสถานพักแรมในเดือนมิถุนายน 2561 รวมจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น
49,291 คน ลดลงจากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 10.01 คิ ด เป็ น ชาวไทย 48,065 คน
ลดลงจากเดื อ นที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 10.00 ชาวต่า งชาติ 1,226 คน ลดลงจากเดือ นที่แ ล้ ว
ร้อยละ 10.06 เรียงลาดับต่ างชาติที่เข้ามาในจังหวัดน่าน จากมากไปหาน้อยดังนี้ 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 ด น่ า น จั ด กิ จ กรรมอบรมการบริ ห ารจั ด การ
แหล่งท่องเที่ยวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นายกระดั บ ศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ในวั น ที่ 10 –
13 กรกฎาคม 2561 สั ม มนา ณ โรงแรมเทวราช อ าเภอเมื อ งน่ า น จั ง หวั ด น่ า น
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย
2) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับตารวจท่องเที่ยวน่าน , เจ้าหน้าที่
ประจ 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 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสวนตาล อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ดร.สันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พร้อมด้วยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานแพร่ , ตารวจท่องเที่ยว ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย,วนอุทยานถ้าผาตูบ,
องค์การบริ หารส่วนตาบลผาสิงห์ ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน , และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ได้ดาเนินกิจกรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. เวลา 07.00 น. ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติงานสภากาแฟ จัดโดย หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาน่าน/วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน โดยมีส่วนราชการในจังหวัดน่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จานวน 300 คน
2. เวลา 09.30 น. ดร.สั นติ ป่าหวาย รองปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร 18 จังหวัด ภาคเหนือ
ณ โรงแรมน่านกรีนแลควิว รีสอร์ท
3. เวลา 10.15 น. ลงพื้นที่ตรวจแหล่งท่องเที่ยวทางถ้าและทางน้าเพื่อมอบนโยบาย
การเตรี ย มมาตรการแนวทางรั กษาความปลอดภั ยแหล่ งท่ องเที่ ยวทางถ้ าและทางน้ า
ณ วนอุทยานถ้าผาตูบ
4) ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด น่ า น กิ จ กรรมอบรมการพั ฒ นาการ
จั ด การท่ อ งเที่ ย ว โดยชุ ม ชนเพื่ อ การกระจายรายได้ อ ย่ า งสมดุ ล และศึ ก ษาดู ง าน
ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) จังหวัดน่าน ในวันที่ 23 26 กรกฎาคม 2561 สั มมนา ณ โรงแรมน่า นกรีน เลควิ ว รีส อร์ท และศึก ษาดูง าน
ณ จังหวัดสุโขทัย
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5) การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานแพร่ ร่วมกับชมรมที่พักจังหวัดน่าน
และร้านจาหน่ายผ้าทอพื้นเมืองน่าน จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้หญิง Special months for Ladies ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
สร้างกระแสและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วง Green Season
๖) การท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส านั ก งานแพร่ ร่ว มกับ กลุ่ ม ท่อ งเที่ ยวชุม ชน
บ้านมณีพฤกษ์ , โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ , กองร้อยทหาร
พรานที่ ๓๒ ,ชมรมที่พักจังหวัดน่าน , หอการค้าจังหวัดน่าน , สายการบินไทยแอร์เอเชีย ,
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดน่าน (YEC NAN) และชมรมกาแฟจังหวัดน่าน
ได้กาหนดจัดกิจกรรม “ปลูกไม้งาม ให้ป่าน่าน พญาเสือโคร่ง ” ครั้งที่ ๓ และปลูกป่า
ในสวนกาแฟอาราบิก้ า ระหว่ างวัน ที่ ๑๔ –๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖ ณ บ้า นมณีพ ฤกษ์
ต าบลงอบ อ าเภอท่ ง ช้ า ง จั ง หวั ด น่ า น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
และเพื่ อ เป็ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
และร่ ว มสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๐๐ คน เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
7) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงวิชาการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สานักวิปัสสนา
วังกาบราง ตาบลเมืองจัง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
8) ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด น่ า น จั ด กิ จ กรรมเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ พ ระบรมธาตุ
และพระพุทธรูปที่สาคัญของจังหวัดน่าน คือ พระบรมธาตุแช่แห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
3.5 การรายงานภาพรวมทีมน่านการศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
- การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
๑) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อ
เฉลิ มพระเกีย รติ พระปรีช าด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่ งเสริมการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด
๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
๓) ให้รางวัลแก่ครูในประเทศอาเซียน + ติมอร์เลสเต ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 รางวัล
๔) คัดเลือกให้รางวัล ทุก ๒ ปี
- คุณสมบัติ
๑) เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) เป็นผู้สอนหรือเคยสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
๓) ครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาศิษย์ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูได้
- ช่องทางของการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๑) เสนอชื่อครู โดยศิษย์เก่าอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครู โดยมีผู้สนับสนุน ๒ คน
๒) สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
สมาคม มูลนิธิ องค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ องค์กรละ ๑ คน
/- สามารถ....
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- สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเสนอชื่อได้ที่
http://www.pmca.or.th (มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี)
http://peonan.go.th/mainpage (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน)
เสนอชื่อได้ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ตัดสิน เมษายน 2562 รับพระทานรางวัล ตุลาคม 2562
ส่งเอกสารการเสนอชื่อได้ที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หน.สนง.จว.นน 4.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
- ขอเชิญส่ วนราชการร่ วมกิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ดังนี้
๑) พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จานวน ๘๗ รูป
๒) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๓) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
4) ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนตลอดเดือนสิงหาคม
4.2 โครงการจิ ต อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ในวั น พุ ธ ที่ 8 สิ ง หาคม 2561
ณ หอประชุมศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดน่าน
- วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอด/ขยายผล องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการอบรมให้ข้าราชการและประชาชน
ในพื้นที่ได้รับทราบอย่างเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่
- กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
- การประสานการปฏิบัติ
ขอเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน, ท่านนายอาเภอและประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้ารับ การอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ตอบแบบตอบรับ
ให้ กอ.รมน.จังหวั ด น.น. ในวันจันทร์ที่ ๖ ส.ค.๖๑ ลงทะเบียน ในวันพุธที่ ๘ ส.ค.๖๑ ตั้งแต่
เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
4.3 การดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงแรงงาน
ในจังหวัดน่าน
- การฝึกอาชีพ เป้าหมาย 5,041 คน (สนพ.)
๑) กิจกรรมฝึกอาชีพเร่งดวนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน)
เป้าหมาย 458 คน ผลการดาเนินการ 0

/2) กิจกรรม....
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2) กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทาหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เป้าหมาย 4583 คน ผลการดาเนินการ มีผู้เข้าร่วม 1,005 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93
- ระยะเวลาดาเนินการโครงการถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เป้าหมายทั้งหมดได้จัดทา
แผนดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
- นาเข้าสู่ระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40
ผลการดาเนินงาน
1) ให้ความรู้ประกันสังคม ม.40 แก่ผู้เข้ารับการฝึก จานวน 1,005 คน
2) รับสมัครผู้ฝึกอาชีพเป็นผู้ประกันตน ม.40 ณ สถานที่ฝึกมีผู้สมัคร 95 คน
- การหารงานให้ทา/ส่งเสริมคุ้มครองเป้าหมาย 1,986 คน (สสจ.)
การดาเนินการ
๑) ตู้ JOB BOX จานวน 9 ตู้
2) คาราวานจัดหางานเคลื่อนที่ (ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 3 ครั้ง)
3) อาชีพอิสระ ส่งเสริมให้มีงานทา เช่น การรับงานไปทาที่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
1) หางานในประเทศ จานวน 11 คน
- ภายในประเทศ จานวน 3 คน
- กาลังศึกษาอยู่ จานวน 8 คน
2) แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงความต้องการ จานวน 1038 คน
- เปลี่ยนไปฝึกอาชีพกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 477 คน
- เปลี่ยนไปรับการพัฒนากับกระทรวงเกษตร จานวน 561 คน
- ส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
การดาเนินการ
บรรยาย และแจกเอกสารแผ่ นผั บ ประชาสั ม พัน ธ์ ส่ ง เสริม ให้ เ ข้า ถึ งสิ ทธิ ป ระโยชน์
และได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงานแก่ผู้ฝึกอาชีพ ดังนี้
- กลุ่มผู้รับการฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) เป้าหมาย 458 คน ผล – คน
(ร้อยละ 0 )
- กลุ่มผู้รับการฝึกอาชีพเสริมฯ เป้าหมาย 4583 คน ผล 1,005 คน (ร้อยละ 21.93)
4.4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561
- 3 มาตรการ 9 โครงการ ดังนี้
๑) มาตรการ พัฒนาตนเอง
- โครงการที่ 1 ให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้า 4,632 ราย
- โครงการที่ 2 เงินฝากกองทุนทวีสุข/กอช.
กองทุนทวีสุข จานวน 22,478 ราย เป็นเงิน 145.93 ล้านบาท
กองทุน กอช. จานวน 4,667 ราย เป็นเงิน 14.06 ล้านบาท
2) มาตรการ พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- โครงการที่ 3 สินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพองผู้มีรายได้น้อย
- โครงการที่ 4 สินเชื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ 744 ราย
เป็นเงิน 35.22 ล้านบาท
/3) มาตรการ....
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3) มาตรการ ลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ
- โครงการที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. 2,864 ราย
เป็นเงิน 404.20 ล้านบาท
- โครงการที่ 6 ชาระดีมีคืน 27,901 ราย เป็นเงิน 40.70 ล้านบาท
- โครงการที่ 7 การแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 3
20 ราย 0.08 ล้านบาท
- โครงการที่ 8 สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนเพื่อป้ องกัน และแก้ไขหนี้
นอกระบบ (ธ.ก.ส.)
- โครงการที่ 9 สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้ จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 110 ราย เป็นเงิน
6.56 ล้านบาท
4.5 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐ
- วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านภาวะด้านการตลาด ไม่สามารถหาตลาดหรือผู้ซื้อผลผลิต
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด น่ า นร่ ว มกั บ บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี น่ า น
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
๒. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทาง
การตลาดเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการและเกษตรกรจั ง หวั ด น่ า น
เกิดการเชื่อมโยงการตลาดสิ นค้าเกษตร สิ นค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัดน่าน กับเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ทั่วประเทศ
- กาหนดการดาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ดังนี้
๑. การจั ด กิ จ กรรรมเยี่ ย มชมการผลิ ต ล าไยแปลงใหญ่ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงตลาด ในวั น ที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แปลงใหญ่ลาไย ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
๒. การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านโดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐ และการจัดกิจกรรม BUSINESS MATCHING จับคู่ธุรกิจ
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แสงทองรีสอร์ท ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
๓. การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดน่าน
ภายใต้ชื่องาน “สานพลังประชารัฐ” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แสงทองรีสอร์ท
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัดน่าน จานวน ๑๐ คูหา
- การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน
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- สรุปยอดจาหน่ายลาไยจานวน ๑๐๐ ตัน ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ๑๓ จังหวัด ได้แก่
๑.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๒.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๓.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๔.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๕.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๖.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๗.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุราษฏร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๘. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๙.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๑๐.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลาปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๑๑.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๑๒.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๑๓.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
- บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ร่วมกับทางหอการค้าน่าน
๑) บริษัทบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ๑๓ จังหวัด ช่วยระบาย
ผลผลิตลาไยส่วนเกินในจังหวัดน่าน
๒) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ต้องช่วยระบายผลผลิต
ทางการเกษตรส่ ว นเกิ น ในตลาดทั้ ง ๑๓ จัง หวั ด จึ ง น าเรี ย นเพื่ อ ขอแนวทางในการ
กระจายผลผลิตทางการเกษตรเมื่อผลผลิตทางการเกษตรทั้ง ๑๓ จังหวัดมาถึงจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน 4.6 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2. กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตาบลกองควาย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4.7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑
การเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณของจั งหวั ดน่ านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายประจา ร้อยละ 98.36 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 88 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96
ข้อมูล ณ 27 กรกฎาคม 2561
- งบประจา อันดับที่ 48 ของประเทศ
- งบลงทุน อันดับที่ 7 ของประเทศ
- งบรวม อันดับที่ 15 ของประเทศ
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4.8 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
๑. อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม 2561)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น ๖๕๑ ครั้ง
บาดเจ็บรวม ๖๔๗ ราย
บาดเจ็บ (Admit) 2๑๑ ราย
เสียชีวิต ๔ ราย
- ผู้บาดเจ็บ (Admit) 2๑๑ ราย
จั ก รยานยนต์ 184 ราย ร้ อ ยละ 87.20 รถกระบะและรถเก๋ ง 12ราย ร้ อ ยละ 5.69
รถจักยานยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วง 14 ราย ร้อยละ 6.63 รถบรรทุก 6 ล้อ 1 ราย
ร้อยละ 2.84 พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ ไม่สวมหมวกนิรภัย 195 ราย ดื่มสุราแล้วขับขี่ 86 ราย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ราย
- ผู้บาดเจ็บ Admit จานวน 211 ราย แยกตามอาเภอ - ยานพาหนะการเสียชีวิต 233 ราย
ทุ่งช้าง 3 ราย , เชียงกลาง 3 ราย , สองแคว 2 ราย , ท่าวังผา 3 ราย , เมืองน่าน 120 ราย
, บ้านหลวง 1 ราย , เวียงสา 16 ราย , นาน้อย 3 ราย , นาหมื่น 14 ราย , บ่อเกลือ 1 ราย
, ปัว 8 ราย , แม่จริม 7 ราย , สันติสุข 3 ราย , ภูเพียง 27 ราย
2. ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน จานวน 4 ราย
พฤติกรรมผู้เสียชีวิต จานวน 4 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 4 ราย ร้อยละ 100 ดื่มสุราแล้ว
ขับขี่ 3 ราย ร้อยละ 75
- สรุปสถานการณ์ดินโคลนถล่ม บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561
- สถานการณ์ดินโคลนถล่ม
1. กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ติ ด ตามสถานการณ์ ร่ ว มกั บ
กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าในช่วงวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2561 หย่อมความกดอากาศต่า
ปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย ทาให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยจังหวัดน่านได้มีการแจ้งเตือนภัยพิบัติอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก และดินถล่มให้อาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
2. คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่อาเภอบ่อเกลือ ปริมาณน้าฝน 24 ชม.
วัดได้ 43.5 มม.
3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. ได้รับแจ้งเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎร
บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
๔. หน่วยงานที่เข้าร่วมค้นหาผู้สูญหาย ประกอบด้วย
- กรมทหารพราน 32
- ชุดกู้ชีพ อบต.ดงพญา
- ชุดกู้ชีพ อบต. บ่อเกลือเหนือ
- ชุดกู้ชีพเทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้
- กองร้อยทหารพรานที่ 3203 ,3209
- เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.บ่อเกลือ
- กองร้อย อส.อ.บ่อเกลือ
- มณฑลทหารบกที่ 38
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ/รพ.สต.ดงพญา/รพ.สต.บ่อเกลือเหนือ
- เจ้ าหน้ าที่อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา/อุทยานแห่ งชาติขุนน่าน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า/
หน่วยจัดการต้นน้าขุนน้าว้า
- หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อเกลือ/หน่วยปลูกป่าสาธิตฯ
/- เจ้าหน้าที.่ ...
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- เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
- กองร้อย ตชด. ที่ 324
- เจ้าหน้าที่ชลประทานน่าน
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
- หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ , สัสดี ,เกษตรอาเภอ ,สาธารณสุขอาเภอ , ปศุสัตว์อาเภอ
- กานันผู้ใหญ่บ้าน ,ครู กศน. ,จิตอาสาในพื้นที่
- ความเสียหาย
1. ดินถล่มทับบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลัง จานวน 4 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย
2. ดินถล่มทับบ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน จานวน 2 หลังคาเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
3. ได้ มี ก ารอพยพราษฎรไปยั ง ศู น ย์ พั ก พิ ง โรงเรี ย นบ้ า นสว้ า ต.ดงพญา อ.บ่ อ เกลื อ
จานวน 60 ครัวเรือน 253 คน
- เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2561 มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ โดยสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ น ายจิ ร ายุ อิศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา องคมนตรี เชิ ญ สิ่ ง ของ
พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
ผวจ.น่าน และนายกเหล่ากาชาด จ.น่าน พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ
เข้ า เยี ย วยาให้ ก าลั ง ใจแก่ ป ระชาชนที่ ก าลั ง เสี ย ขวั ญ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว และ
ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
- มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จานวน 8 รายๆ ละ 4,000 บาท
เป็นเงิน 32,000 บาท
- มอบถุงยังชีพ จานวน 120 ชุด, ผ้าห่ม 30 ผืน, เสื้อกันหนาว 50 ตัว
นายไพศาล วิมลรัตน์ - ส่ ว นราชการที่เ กี่ ย วข้องในการส ารวจพื้ น ที่ ที่เ สี ย งเกิ ด ดิ น ไลด์ ขอให้ ส่ ว นราชการที่ จ ะเชิ ญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชาวบ้านที่จะเข้าไปร่วมสารวจด้วยเพื่อที่จะได้รู้ด้วย และมีการเตรียมการป้องกัน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งอื่น ๆ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้ งที 1๑/2561 ประจาเดือนสิ งหาคม ๒๕6๑ ตรงกั บ
วันพฤหัสบดีที่ 3๐ สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เลิกประชุม
- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ).................... ................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรอุมา เซ็นน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
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