รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/ ๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
เวลา ๐๙.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
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ผู้มาประชุม
นายไพศาล
นายวิบูรณ์
นายวรกิตติ
นายพิภัช
พ.ต.อ.ประสิทธิ์
นายนิพนธ์
นายแสวงศักดิ์
นางพิสมัย
นายชัยเดช
นายณรงค์
นายนิทรรศ
นายสุชาติ
นางสาวเทพธิดา
นายจีรวุฒิ
นายสมเกียรติ
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นางสรัญญา
นางอคณา
นายพีรพงษ์
นางสมปรารถนา
นายสงคราชต์
นางปุณณนัทธ์
นายมานะชัย
นายประยูร
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นางสาวจันทร์สวย
นายวิชัย
นายณรงค์
นายสโรช
นายณฐกร
นายมงคล

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ศรีทิพากร
ประจันเขตต์
กันกา
พัฒนกิจเรือง
ซาเซียง
ชมเชย
ฝ่ายนันชัย
น้าผึ้ง
เวชวินิจ
ศิลปชัย
มุ่งเกษม
กันทะมัง
คมนศุภสวัสดิ์
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ปุญญกาณจนะ
พลาอาด
บุญวิริยะศักดิ์
ไชยวุฒิ
พาใจธรรม
โนชัย
ทองเนื้อดี
ใบยา
แสงจาปา
ปรางค์มณี
บุญนามา
สิมมาน้อย
อินโส
รัตนมาศ
จิรภัคพงษ์
ศรีสงคราม

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
พัฒนาการจังหวัดน่าน
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดน่าน
คลังจังหวัดน่าน
แรงงานจังหวัดน่าน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ประกันสังคมจังหวัดน่าน
จัดหางานจังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
เกษตรจังหวัดน่าน
สหกรณ์จังหวัดน่าน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ประมงจังหวัดน่าน
ขนส่งจังหวัดน่าน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
พาณิชย์จังหวัดน่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
สถิติจังหวัดน่าน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
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นายวราวุธ
นายนพดล
นายสุรพล
นายไกรสร
นายชัยพล
นายขนาธิป
นายกิติพัฒน์
นายวิทิต
นายจรินทร์
นายภูเบศ
นายปรีชา
นายเกรียงไกร
นายปรัชญา
นายชัยณรงค์
นายประชา
พ.ต.ท.เอกนริทร์
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.เอกกมล
พ.ต.ต.สมชาย
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.ท.วศิน
พ.ต.ท.สมศักดิ์
พ.ต.อ.ประยูร
พ.ต.ท.นิวัฒท์
พ.ต.ท.สมศักดิ์
พ.ต.อ.สุรพงษ์
พ.ต.อ.บุญส่ง
พ.ต.ต.สมศักดิ์
พ.ต.ต.สุพรรณ
พ.ต.ท.อาทิตย์
พ.ต.ทคนอง
พ.ต.ท.เฉลิมพล
ร.ต.ท.ประกิจ
นายกานต์
นางสาวสุภาพ
พ.อ.เจนณรงค์
จสอ.สมพงษ์
ร.อ.สมบูรณ์
ร.ต.ณัฐพงศ์

คันธาคราม
อุสาหะ
วงศ์สุขพิศาล
อนิวรรตน์
โรจนวิสิฐ
เสมแย้ม
กะวัง
เที่ยงไทย
เก่งสงวนสิทธิ์
พุฒิรัตนาพร
สมชัย
เวชอนุรักษ์
เสริฐลือชา
นันทะติ
แสนกลาง
ศรีปัญญา
ปินทอง
พงศ์ภูวนันท์
ปาละ
สันติพงมธร
สิทธิขันแก้ว
สารแก้ว
ชานาญคง
กันศร
บุญยืน
นิกรเถื่อน
ธิดา
วัญญพรมหม
ใจมา
ศึกกัณหา
ต้องใจ
กันไชย
กาญจนวงศ์สกุล
กุลาวงศ์
ขาษา
เพียรการ
พร้อมสุข
อินโท

แทน

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

ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
พลังงานจังหวัดน่าน
นายอาเภอเมืองน่าน
นายอาเภอเวียงสา
นายอาเภอภูเพียง
นายอาเภอปัว
นายอาเภอนาน้อย
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอเฉลิมพระเกรียรติ
นายอาเภอสองแคว
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
ผกก.สภ.ปัว
ผกก.สภ.เชียงกลาง
ผกก.สภ.แม่จริม
ผกก.สภ.บ้านหลวง
ผกก.สภ.นาหมื่น
ผกก.สภ.บ่อเกลือ
ผกก.สภ.สันติสุข
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.สองแคว
ผกก.สภ.ภูเพียง
ผกก.สภ.เรือง
ผกก.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
สว.สภ.น้ามวบ
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15
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พ.ต.ธนวัฒน์
นายชัยยศ
นายวรชาติ
นายนคร
ดารารัตน์
นายทิพมล
นายสมเกียรติ
นายวารินทร์
ว่าที่พันตารวจตรีโดม
พ.อ.สุวิทย์
นายชาตรี
นายอานาจ
นางรังษี
นายนายอดุล
นายสมเร็จ
นายประสิทธิ์
นายสุชาติ
นายศิริชัย
นายโซติกรวิชซ์
นายธนา
นายศกุนกาลา
นายภาณุวัชร์
นายมนตรี
นางสุปรียา
นายอาทิตย์
นางสาวประภัสสร
นายเชิดชัย
นายวัชระ
นายสมมาตร์
นายเรืองยุทธ
นายสมศักดิ์
นายคฑาวุธ
นางสาวชนัญชิดา
นายกรรนการ์
นายปวินท์วัฒน์
นายมงคลธัช
นายสิทธิ์เดช
พ.ต.อ.ชนะพณ
นายประสิทธิ์

บุญศิริ
บารมี
สีหบัณฑ์
ผาเวช
บุญทอง
เพชรรุ่งรัศมี
เจริญสุข
โลหะพจน์พิลาศ
อินสุวรรณ์
อินทรวิเศษ
ผลผ่องใส
นาหิรัญ
เทพกอม
อุดแดง
ซาวแหลง
จันทร์ศรีเจริญ
ลิ้มเลิศตระกูล
ทวีศักดิ์ทันโซติ
สมบัติทัฬห
จันทสิทธิ์
อันสนธ์
ศรีสมบัติ
พรมศิลา
มะลิดวง
เจริญกิจ
ลี้สวัสดิ์
เพชรพลอย
ฟุ้งวิทยา
นิตยานนท์
ยะแสง
ปานบุญ
สุทธหลวง
ชูเชิด
รุจิศาสตร์
พวงมาลัย
วงษ์วินิจสร
สุวรรณศรีนนที
ท่าช้าง

แทน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
แทน ผูจ้ ัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
แทน สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
แทน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ ตามอัธยาศัย จ. น่าน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าน
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
หัวหน้าอุตุนิยมวิทยา
ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน

แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการปะกอบธุรกิจ
แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้น่าน
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พ.ต.ต.ชวลิต
พ.ต.ท.สุทธิพร
พ.ต.ท.ศิริพงศ์
นางสาวอธิภัทร
นายอนุชา
นายศาปัญญ์
นายวราวุธ
นายสมพงษ์
นางสาวชลลดา
นางสาววรัญญู
นายธีระ
นางอริสา
ร.ศ.เพ็ญจันทร์
นายเหลื่อม
นายสุชาติ
นายศิลป์ชัย
นายเวธิต
นายประทีป
นายวัณน์สัณห์
นายสมชาย
นายวรพล
นายเจต
นายเทียนชุลี
นายศรีรุ่ง
นายวุฒิไกร
พ.จ.อ.สุริยน
ผู้ไม่ลงชื่อมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

คาตื้อ
นันตา
พิริยะอนันตกุล
ก้อวงศ์
สีดานนท์
คันธาเวช
ศรีภูมี
สังวร
บุญมาก
ปัญญาอินณ์
บุญสม
รวิยะวงศ์
สมมุติ
ผดุงพันธ์
ทัศณีวรรณ์
ยะติ
แป้นแก้ว
วังสาร
ชนันชนะ
ผลคา
ชุ่มวงศ์
นาคเสน
รัตนศิลา
ดวงพิกุล
ปันชัย

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๕
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) หน.พฐ.จว.น่าน
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ปปช.ประจาจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ผู้อานวยการ รร.นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน

นายอาเภอเชียงกลาง
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
ผู้บังคับฝูงบิน 466
โทรศัพท์ จ.น่าน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
ประธานธนาคารจังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน

/12....
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) น่าน
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2
ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานแพร่
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ลุ่มน้าน่านตอนบน
รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 น่าน
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 พิษณุโลก
ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน
ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

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. มอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2561 (ปลัดจังหวัดน่าน)
3. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
3.1 นายมงคล ศรีสงคราม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
3.2 นายคฑาวุธ ปานบุญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕61 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1) ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจังหวัดน่านจึงขออภัยประชาชนจังหวัดน่าน
ที่จังหวัดน่านประสบอุทกภัยน้าท่วม และฝากหัวหน้าส่วนราชการที่จะไปขอโทษพี่น้องประชาชนจังหวัดน่าน ด้วย
2) ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ อุทกภัยน้าท่วม
จังหวัดน่านที่ผ่านมา
3) จังหวัดน่านปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลเข้ามาจะแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์น้าท่ว ม จึงขอให้
หัวหน้าส่วนราชการที่จะไปเตือนประชาชนจังหวัดน่านด้วย
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต 1)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ขอบคุณทุกส่วนราชที่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการประเมิน PMQA ที่ทาให้จังหวัดน่านผ่านการประเมิน
โดยเฉพาะเรื่องด้านความโปร่งใสจังหวัดน่าน ได้ถึงร้อยละ 96 ซึ่งเป็นระดับที่สูง
2) เรื่องการเตรียมการในปีงบประมาณปี 2562 ถึงจะยังมิได้ประกาศให้ใช้ปีงบประมาณ 2562
แต่ส่ว นกลางได้แจ้ง แล้วว่าให้เตรียมเสนอโครงการต่าง ๆ และเตรียมเสนอจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
เมื่อประกาศใช้ก็ได้ลงนามและเริ่มดาเนินการได้เลย
3) เรื่องงบประมาณปี 2563 ขณะนี้เป็นช่วงพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี ซึ่งจะมีการประชุม
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 3 กันยายน 2561

นายวรกิตติ ศรีทิพากร - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์อุทกภัยน้าท่วมจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่ผ่ านมา และขอให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ยวข้อ งที่ กาลั ง ดาเนิ น การเก็ บภาพประเมิน ค่า ความเสี ยหาย

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านให้เร่งดาเนินการอย่าล่าช้า
/ขณะนี้....
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นายไพศาล วิมลรัตน์ - ขณะนี้ภาพความเสียหายหลักฐานยังมีอยู่หากล่าช้าภาพหลักฐานความเสียหายก็จะไม่เป็นที่ประจักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ก็ จ ะมี ปั ญ หาของการเบิ ก จ่ า ยโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คื อ พื ช ผลทางการเกษตร ประมง จึ ง ขอให้

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการก่อนที่จะมีการร้องเรียน
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕61
- ฝ่ายเลขานุการได้นารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕61
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้า”
1. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่า การปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 3 คดี
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 37 กิจกรรม เช่น
1) วันที่ 13 สิงหาคม สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13 (แพร่) ร่วมสนับสนุนภารกิจให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของคณะทางานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม บ้านห้วยขาบ
ต.บ่ อ เกลื อ เหนื อ อ.บ่ อ เกลื อ ณ สถานที่ ก่ อ สร้ า งที่ พั ก พิ ง ผู้ ป ระสบภั ย ชั่ ว คราว สนามกี ฬ า
อบต.ดงพญา ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2) วันที่ 16 ส.ค. 61 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) จนท.สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน
ร่วมออกหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่ อนที่ ประชาสั มพันธ์เคลื่ อนที่ให้ความรู้เรื่องไฟป่า และ
แจกสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่า ณ โรงเรียนบ้านห้วยเลา หมู่ที่ 7 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
3) วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13 (แพร่) เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาดินสไลด์และน้าไหลหลากกัดเซาะบริเวณพื้นที่สานักงานฯ/บ้านพัก เจ้าหน้าที่
ซึ่งมีพื้นที่ลาดเอียงพร้อมทั้งตัดเก็บต้นไม้ล้มขวางเส้นทาง ถนนสายปัว - บ่อเกลือ กม. 8 - 9
จนสามารถสัญจรได้ตามปกติ
3. การเพิ่มพื้นที่ป่า
- เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่ าน ร่ว มกับ เทศบาลตาบลปัว และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมหมู่บ้ าน (ทสม.) จังหวัดน่าน ได้ดาเนินโครงการประชารัฐ ร่วมใจส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและได้ร่วมกันปลูกต้นชมพู
พันธุ์ทิพย์ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้า ร.ศ.200 อาเภอปัว จังหวัดน่าน จานวน 300 ต้น
และร่ว มกัน ปลู กไม้ผลและไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ณ พื้นที่ป่าชุมชนและป่าสาธารณะบ้านป่าหั ด
จานวน 5 ไร่ พื้นที่ป่าชุมชนและป่าสาธารณะบ้านป่าลาน จานวน 5 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุน
กล้าไม้ จานวน 4,000 กล้า
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4. การส่งเสริมอาชีพ 1 กิจกรรม และการประชุมอบรมให้ความรู้
1) วันที่ 1 สิงหาคม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาล
เมืองน่านและเครือข่าย ทสม.จังหวัดน่าน ดาเนินกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ทาความดีด้วยหัวใจ
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดน่าน” ณ ตลาดสดเทศบาลบ้านพระเนตร ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ 2
(บ้านอภัย) และตลาดตั้งจิตนุสรณ์ และจะดาเนินกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องในตลาดสด
เทศบาลในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป
2) วันศุกร์ที่17 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
ปั ญหาราษฎรในพื้น ที่ ตาบลศิล าเพชรได้รับผลกระทบจากกลิ่ นและเขม่าควัน (ปัญหาโรค
ทางเดินหายใจและภูมิแพ้) ในการประกอบกิจการอบลาไยของบริษัทน่านฟู้ดโปรดักส์ (999)
จากัดตั้งอยู่ ณ บ้านดอนมูลหมู่ที่ 5 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน โดยมีหน่วยงานราชการและภาค
ประชาชนเข้ า ร่ ว มตรวจสอบและพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น ประกอบด้ ว ยฝ่ า ย
ปกครองอาเภอปัว ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขอาเภอปัว ฝ่ายทหาร ตารวจกานันผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
3) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงหมู่บ้านจัดการขยะแบบบูรณาการ
ระหว่างเทศบาลตาบลปัว และชุมชนในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บ้านขอน บ้านป่าหัด
บ้ า นป่ า ลาน และเข้ า ร่ ว มเวที เ สวนาการ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การขยะในชุ ม ชน
โดยนายอ าเภอปั ว เป็ น ประธานในพิ ธี และเป็ น สั ก ขี พ ยานร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนส านั ก งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ณ วัดบ้านหัด ตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
4) วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2561 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
ร่วมกับสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1 ลาปาง ได้น้ารถโมบายน้าดื่มสะอาดพร้อมแกลลอนน้า
จานวน 1000 แกลลอน ให้บริการแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตาบลกองควาย
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผอ.ทสจ.น่าน - มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกิจกรรมลดใช้ ลดรับ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก จังหวัดน่านก็ได้มี
หนังสือแจ้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงเรียนหัวหน้าส่วนราชการฯ นายอาเภอทุ กอาเภอ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดน่าน องการบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และ
เมื่อมันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเราทาความดีด้วยหัวใจลดใช้
ลดรับ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก และให้ ทสจ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพัน ธ์
โครงการดังกล่าว
3.2 การรายงานภาพรวมของที ม น่ า นน้าประจาเดื อ นสิงหาคม ๒๕61
- พยากรณ์อากาศ อากาศ 7 วันข้างหน้าประเทศไทย( 27 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561)
๑) บริ เ วณประเทศไทยมี ฝ นตกชุ ก หนาแน่ น และมี ฝ นตกหนั ก บางแห่ ง บริ เ วณภาคเหนื อ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก และภาคใต้ สาหรั บ คลื่ น ลม
บริ เ วณทะเลอั น ดามั น มี ค ลื่ น สู ง ประมาณ 2 เมตร และบริ เ วณที่ มี ฝ นฟ้ า คะนองคลื่ น
สู ง มากกว่ า 2 เมตร ส่ ว นอ่ า วไทยตอนบนมี ค ลื่ น สู ง 1-2 เมตร ตลอดช่ ว ง
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๒) ข้ อ ควรระวั ง
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
น้าป่าไหลหลาก น้าล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ไว้ด้วย สาหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ตลอดช่วง
๓) ภาคเหนื อ
มี ฝ นฟ้ า คะนองร้ อ ยละ 60-80 ของพื้ น ที่ กั บ มี ฝ นตกหนั ก บางแห่ ง ตลอดช่ ว งลม
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ความเร็ ว 15-30 กม./ชม.อุ ณ หภู มิ ต่าสุ ด 22-25 องศาเซลเซี ย ส
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 30-34 องศาเซลเซี ย ส
- เปรี ย บเที ย บปริ ม าณฝนสะสม ปี 2561 และ ปี 2560
- ปริมาณฝนสะสม 1 มกราคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561 เท่ากับ 986.90 ล้าน ลบ.ม
- ปริมาณฝนสะสม 1 มกราคม 2560 - 29 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 919.60 ล้าน ลบ.ม
- ปริ ม าณน้าท่ า ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2561 279.40 (ลบ.ม./วินาที)
2) สถานี N1 หน้า สนง.ป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,265.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2561 355.00 (ลบ.ม./วินาที)
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2561 684.40 (ลบ.ม./วินาที)
- ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกักอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 29 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 24.753 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 97.12 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า
(29 ส.ค. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าปกติ
มีจานวน 3 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดกลาง ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 11.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 11.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (29 ส.ค.. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าปกติ
มีจานวน ๑8 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 3 แห่ง
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3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. 40 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 20.82 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 20.34 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (29 ส.ค. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าปกติ
มีจานวน 38 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 1 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ระดับน้าลดลงมาก
มีจานวน 1 แห่ง
- เขื่อนสิริกิติ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
ความจุที่ระดับเก็บกัก
9,510
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้า
7,190.14
ล้านลูกบาศก์เมตร (66.14%)
ปริมาณน้าใช้การ
4,345.14
ล้านลูกบาศก์เมตร (51.65%)
ปริมาณน้าไหลลงเขื่อนฯ
62.37
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
30.0
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
- ผลการเพราะลูกพืชฤดูฝน ปีการเพราะปลูก 61/62 ในเขตพื้นที่ชลประทาน
1) อ่างฯ ห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
พื้นที่เป้าหมาย 2,760 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 670 ไร่ ปักดา 2,760 ไร่
2) อ่างฯ น้าพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
พื้นที่เป้าหมาย 2,559 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 470 ไร่ ปักดา 2,559 ไร่
3) อ่างฯ น้าแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
พื้นที่เป้าหมาย 5,173 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 3,981 ไร่ ปักดา 2,820 ไร่
๔) อ่างฯ น้าฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
พื้นที่เป้าหมาย 1,200 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 155 ไร่ ปักดา 155 ไร่
5) ฝายสา
พื้นที่เป้าหมาย 9,395 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 1,658 ไร่ ปักดา 8,600 ไร่
6) ฝายสมุน
พื้นที่เป้าหมาย 7,715 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 1,050 ไร่ ปักดา 7,715 ไร่
7) ฝายน้ายาง
พื้นที่เป้าหมาย 2,469 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 320 ไร่ ปักดา 2,469 ไร่
8) ฝายน้ากอน
พื้นที่เป้าหมาย 1,756 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 170 ไร่ ปักดา 1,756 ไร่
9) ฝายปัว
พื้นที่เป้าหมาย 10,050 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 1,500 ไร่ ปักดา 10,00 ไร่
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- การช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดน่าน
1) ชุมชนบ้านดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมือง เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้าจากท่อ
ระบายน้าเพื่อเร่งระบายน้าท่วมขังในเขตชุมชน
2) ชุมชนบ้านสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้าจากท่อ
ระบายน้าเพื่อเร่งระบายน้าท่วมขังในเขตชุมชน
3) ชุมชนบ้านพวงพะยอม ต.ในเวียง อ.เมือง เครื่องสูบน้าขนาด 6 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้าจากท่อ
ระบายน้าเพื่อเร่งระบายน้าท่วมขังในเขตชุมชน
4) ลาห้วยเสี้ยว ต.ดู่ใต้ อ. เมือง เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้าจากท่อระบายน้า
เพื่อเร่งระบายน้าท่วมขังในเขตชุมชน และรถบรรทุกน้า 6,000 ลิตร 1 คัน ล้างทาความสะอาด
อาคารสถานที่
6) ตลาดตั้งจิ ตนุ ส รณ์ ต. ในเวียง อ. เมือง รถบรรทุกน้า 6,000 ลิ ตร 1 คัน ล้ างทาความ
สะอาดอาคารสถานที่
7) ชุมชนบ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา รถบรรทุกน้า 6,000 ลิตร 1 คัน ล้างทาความ
สะอาดอาคารสถานที่
8) สะพานพัฒนาภาคเหนือ ต. ในเวียง อ. เมือง เครื่องสูบน้าขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้า
จากท่อระบายน้าเพื่อเร่งระบายน้าท่วมขังในเขตชุมชน
9) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต. ม่วงตึ๊ด อ. ภูเพียง เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้าจาก
ประตูระบายน้าเพื่อเร่งระบายน้าออกจากชุมชน
นายไพศาล วิมลรัตน์ - ขอขอบคุณโครงชลประทานน่านในช่วงประสบปัญหาอุทกภัยน้าท่วมที่ผ่านมา โครงชลประทานน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ก็ได้ช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีมาก แต่อยากทราบว่าฝายที่โครงการชลประทานรับผิดชอบมีทั้งหมด

กี่ฝายและสร้างแล้วเสร็จไปกี่แห่ง ซึ่งที่สอบถามนั้นคือในปีนี้ฝายที่โครงการชลประทานสร้างนั้น
ช่วยลดปริมาณน้าที่ลงมาสู่แม่น้าน่านได้เป็นจานวนมากแต่ก็ยังไม่พอ จึงอยากให้ชลประทานน่าน
เข้าไปดูแลเพราะจะได้ช่วยลดปริมาณน้าได้มากขึ้น และถ้าหากมีโอกาสก็อยากให้นาข้อมูล ฝาย
ที่แล้วเสร็จ การสร้างฝาย ความคืบหน้าของโครงการสร้างฝายมาเสนอในที่ประชุมทราบด้วย

โครงการชลประทานน่าน - สร้างแล้วเสร็จจานวน 5 แห่ง ฝายอื่นๆ อยู่ขั้นตอนการดาเนินการ
นายไพศาล วิมลรัตน์ 1) ขอให้ โ ครงการชลประทานน่ า นปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล การเตื อ นระดั บ น้ า ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาระดั บ น้ า
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่เพิ่มขึ้นถึงระดับที่จะท่วมแต่ น้ายังไม่ท่วมเนื่องจากมีการสร้างพนังกันน้าทาให้ ข้อมูลไม่ตรง

กับความเป็นจริง จนประชาชนต้องใช้การวัดระดับน้าด้วยการนับขั้นบันได จึงขอให้ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐาน
2) ข้ อสั ง เกตจากเหตุ ก ารณ์น้ าท่ว มที่ ผ่ านมาเห็ น ได้ ว่ าหลั ง จากน้าลดมี ดิน โคลนจ านวนมาก
บางพื้นที่หนาถึง 1 เมตร จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาการขุดลอกแม่น้าน่าน เนื่องจากจังหวัดน่าน
ไม่ได้ขุดลอกแม่น้าน่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว

/3.3 การราย….
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3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง และสรุปผลการนาสินค้าเข้า - ออก
จังหวัดน่าน ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕61
เกษตรและสหกรณ์ - ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรผลิตภาคเกษตร
จังหวัดน่าน
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
เป้าหมาย : ลดพื้นที่การปลูกยางในจังหวัดน่าน 1,000 ไร่
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 8 ราย เนินการโค่นต้นยาง
แล้ว จานวน 98.30 ไร๋
ปัญหา/อุปสรรค : เกษตรกรยังมีรายได้จากการกรีดยางจึงไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2) พัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (สนง.เกษตรจังหวัดน่าน)
- ฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรพร้อมสนับสนุนงบประมาณสาหรับปัจจัยการผลิต
ชุมชนละ 300,000 บาท
เป้าหมาย : 124 ชุมชน เกษตรกร 24,800 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมและให้ความรู้ให้กับเกษตรกร 124 ชุมชน จานวน 24,800 ราย
ปั ญ หา/อุ ป สรรค : ความไม่ ชัด เจนของนโยบายเกี่ ยวกั บ คุณ สมบั ติ ของผู้ มี บั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ
3) พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. (สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน)
- อบรมครูบัญชีในพื้นที่ คทช.
- อบรมการจัดทาบัญชีต้นทุน อาชีพโดยครูบัญชี
- ศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบ
- จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมาย : 1,348 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรม 8830 ราย
ปัญหา/อุปสรรค : เกษตรกรส่วนใหญ่เขียนหนังสือไม่ได้
4) พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. (สนง.สกจ.น่าน)
4.1 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย : 1,348 ราย
ผลการดาเนินงาน : 746 ราย
ปัญหา/อุปสรรค : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลู กพืช เชิงเดี่ยว (ข้าวโพด)
ของเกษตรกรในพื้นที่ ทาได้ยากเนื่องจากได้ราคาดี และเห็นผล
เร็วกว่า
4.2 กิจกรรมต่อยอดอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก
เป้าหมาย : 200 ราย
ผลการดาเนินงาน : เริ่มดาเนินการเดือนสิงหาคม 2561
ปัญหา/อุปสรรค : จานนวนเกษตรกรในพื้นที่ คทช.คลาดเคลื่อน
/5) พัฒนา....
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5) พัฒนาทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม (ศมม.น่าน)
- ฝึกอบรมหลักสูตรการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก 11 วัน
เป้าหมาย : 166 ราย
ผลการดาเนินงาน : 166 ราย
ปัญหา/อุปสรรค : ระยะเวลาการอบรมตรงกับฤดูกาลผลิต
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป้าหมาย : 166 ราย
ผลการดาเนินงาน : 166 ราย
ปัญหา/อุปสรรค : ระยะเวลาการอบรมตรงกับฤดูกาลผลิต
6) พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (สนง.เกษตรจังหวัดน่าน)
- ต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น young smart farmer
เป้าหมาย : เกษตรกรรุ่นใหม่จานวน 51 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้วจานวน 51 ราย
2. เมนูพัฒนาอาชีพรายกลุ่ม 8 โครงการ
1) สร้างฝายชะลอน้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า (พด.น่าน)
เป้าหมาย : 10 ชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค : 1) งบประมาณล่าช้า
2) จุดก่อสร้างห่างไกล การขนส่งวัสดุค่อนข้างยาก
3) การสร้างฝายในฤดูฝนจะทาได้ยาก เนื่องจากน้าไหลตลอดเวลา
- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป้าหมาย : 7 อาเภอ 8 ตาบล 600 ราย
ผลการดาเนินงาน : 7 อาเภอ 8 ตาบล 600 ราย
- สร้างฝายชะลอน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
เป้าหมาย : 10 ฝาย
ผลการดาเนินงาน : 8 ฝาย
2) สร้างฝายชะลอน้าในเขตปฏิรูปที่ดินโดยใช้แรงงานในชุมชน (สปก.)
ก่อสร้างฝายชะลอน้าประเภทชั่วคราว ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดยการจ้างแรงงานท้องถิ่น
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
เป้าหมาย : 14 แห่ง
ผลการดาเนินงาน : 14 แห่ง
ปัญหา/อุปสรรค : 1) งบประมาณล่าช้า
2) การสร้างฝายในฤดูฝนจะทาได้ยาก เนื่องจากน้าไหลตลอดเวลา
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
- ซ่ อ มแซมสะพานน้ าคลอง RMC อ่ า งเก็ บ น้ าน้ าแหง (กลาง พรด.) ต.นาน้ อ ย
ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย
/- ซ่อมแซม….
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- 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
เป้าหมาย : 44 แห่ง
ผลการดาเนินงาน : อยู่ระหว่างการจัดหาแรงงานในท้องถิ่น/และการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา/อุปสรรค : การสร้างฝายในฤดูฝนค่อนข้าง ยากลาบากในการขนย้ายอุปกรณ์
4. พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ดาเนินการก่อสร้างอาคารสาหรับรวบรวมผลผลิตให้แก่สถาบันเกษตรกร จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1) สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จากัด
2) สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด
3) สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
เป้าหมาย : 3 แห่ง
ผลการดาเนินงาน : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา/อุปสรรค : 1) เงื่อนไขไม่ชัดเจน ห้วงเวลาเร่งด่วนงบประมาณล่าช้า
2) กลุ่มเป้าหมายขาดองค์ความรู้ในระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ก่อสร้างอาคารสาหรับแปรรูปผลผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร จานวน 1 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จากัด
เป้าหมาย : ๑ แห่ง
ผลการดาเนินงาน : 1 แห่ง
- กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย : 2,859 ราย
ผลการดาเนินงาน : อยู่ระหว่างการอบรม
2) อบรมให้ความรู้ด้านประมง
เป้าหมาย : 2,000 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
3) อบรมอาชีพด้านปศุสัตว์
เป้าหมาย : 150 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
4) อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรอาชีพที่กาหนด
เป้าหมาย : 306 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
5) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย : 97 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว

/6) อบรม….
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6) อบรมการปลูกหม่อนผลสด
เป้าหมาย : 10 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
7) อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม
เป้าหมาย : 20 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
8) อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
เป้าหมาย : 60 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
9) อบรมการผลิตดอกไม้จันทน์
เป้าหมาย : 20 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
10) อบรมเชิงปฏิบัติการโคกหนองนาโมเดล
เป้าหมาย : 10 ราย
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ
11) อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี
เป้าหมาย : 100 ราย
ผลการดาเนินงาน : อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
12) จ้างแรงงานชลประทาน
เป้าหมาย : 42 ราย
ผลการดาเนินงาน : อยู่ระหว่างจ้างแรงงาน
- สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการเกษตรเบื้องต้น เนื่องจากพายุโซนร้อน
“เบบินคา” (BEBINCA) และหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมประเทศลาว
ระหว่างวันที่ 16 – 28 สิงหาคม 2561
ด้านพืช ได้รับความเสียหายจานวน 12 อาเภอ 59 ตาบล 372 หมู่บ้านเกษตรกร
8,751 ครัวเรือน พื้นที่เสียหายเบื้องต้นรวม 21,739.50 ไร่ ประกอบด้วย นาข้าว
จานวน 11,353.50 ไร่ พืชไร่ จานวน 7,952.25 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ จานวน
2,434 ไร่
ด้านประมง ได้รับความเสียหายจานวน 10 อาเภอ 36 ตาบล 119 หมู่บ้านเกษตรกร
1,839 ครัวเรือน พื้นที่เสียหายจานวน 1,958 บ่อ พื้นที่ 515.75 ไร่
ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหายจานวน 9 อาเภอ 39 ตาบล 167 หมู่บ้านเกษตรกร
7,395 ครัวเรือน สัตว์เลี้ยงสูญหายและตาย จานวน 305,550 ตัว
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
ในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณนาเข้าทั้งหมดการนาเข้า 84 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 1 ตัน
มี ก ารน าเข้ า พื ช ผั ก เช่ น ผั ก คะน้ า ผั ก บุ้ ง จี น มะเขื อ เทศ พริ ก ขี้ ห นู พริ ก จิ น ดา พริ ก ชี้ ฟ้ า
พริ กใหญ่ แตงกวา ผั กกาดขาว ผั กชี ต้นหอม ขึ้นฉ่าย หอมหั ว ใหญ่ แครอท ดอกกุ้ยฉ่าย
ถั่ ว ฝั ก ยาว ผั ก กวางตุ้ ง ข้ า วโพดอ่ อ น มะระจี น หอมแดง ขนุ น กะหล่ าดอก บรอกโคลี
พริ ก หยวก ใบโหระพา ใบกะเพรา บวบเหลี่ ย ม ผั ก กาดจ้ อ น มะเขื อ ยาว มั น เทศ
พริกไทยสด มะม่วง หัวผักกาดขาว มะเขือเจ้าพระยา ขิง ข่า บวมงู ผักที่ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
ได้แก่ ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาดขาวปลี กะหล่าปลี พริกขี้หนูสด หอมแดง(มัดจุก) กระเทียม(มัดจุก)
มะเขือเทศ พืชผักราคาลง ได้แก่ ผักชี ต้นหอม
/- สรุปด่าน....
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ด่านกักกันสัตว์น่าน - สรุปด่านกักกันสัตว์น่าน ปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนสิงหาคม 2561

1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 190 ตัว ส่งออก 255 ตัว กระบือ นาเข้า 889 ตัว ส่งออก 5 ตัว
แพะ นาเข้า 37 ตัว
ม้า 2 ตัว
สุกร 2,584 ตัว ส่งออก 3,355 ตัว ลูกสุกร 4,366 ตัว ส่งออก 178 ตัว
ไก่เนื้อ 59,220 ตัว ส่งออก 4,300 ตัว
ไก่ปลดไข่ 4,700 ตัว
ไก่ไข่ 4,383 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 21,921 ตัว
ไก่ชน ส่งออก 235 ตัว
เป็ด นาเข้า 50 ตัว
2. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
ไข่ไก่ นาเข้า 5,415,342 ฟอง
ไข่เป็ด นาเข้า 42,150 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 615,271 กก.
ซากเป็ด นาเข้า 1,643 กก.
สุกร นาเข้า 179,560 กก. ส่งออก 30,000 กก. ซากโค นาเข้า 3,908 กก. ส่งออก 6,500 ตัว
เครื่องในโค 8,600 ตัว
เครื่องในสุกร นาเข้า 46,380 ตัว
กระดูกไข ส่งออก 17,000 ตัว
3. สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้าย สัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
ลูกสุกร (มีชีวิต) 15 ตัว
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น ๑,7๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 42,000 ฟอง
อาหารสัตว์ 800 กระสอบ
จานวน สัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 15 ตัว
จานวน ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,900 กิโลกรัม
รวม มูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 689,000 บาท
4. สรุปมูลค่า สัตว์ ซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน 2561
จานวน สัตว์ (มีชีวิต) 106,670 ตัว
จานวน ซากสัตว์ 908,862 กิโลกรัม
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาเข้า จังหวัดน่าน 167,737,256 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาออก จังหวัดน่าน 27,545,100บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซาก ส่งออกนอกราชอาณาจักร 369,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 195,651,356 บาท
3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕61
๑. อัตราการเข้าพั กตามสถานพักแรมใน เดือน กรกฎาคม 2561 รวมจานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น 51,755 คน เพิ่มขึ้นจากเดื อนที่แล้ว ร้อยละ 4.99 คิดเป็น ชาวไทย 50,468 คน
เพิ่มขึ้น จากเดือนที่แล้ ว ร้อยละ 4.99 ชาวต่างชาติ 1,287 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ ว
ร้อยละ 4.97 เรี ย งล าดับต่ างชาติที่เข้ามาในจังหวัดน่าน จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. จีน
2. ฝรั่งเศส 3.สหรัฐอเมริกา 4. ญี่ปุ่น 5. ลาว ตามลาดับ
๒. กิจกรรม
1) สานั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่ว มกับ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยว และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอานวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ร่วมกันทากิจกรรมรณรงค์ห้องน้าสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "WC OK“ และทาความสะอาด
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดภูมินทร์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
/2) สานักงาน….
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2) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว เข้าร่วม จานวน 100 ท่าน ระหว่างวันที่
15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และศึกษาดูงาน
บ้านบ่อสวก
3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมการยกระดับการพัฒนาการ
บริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วแบบบรู ณ าการของจั ง หวั ด น่ า น และศึ ก ษาดู ง าน
ภายใต้ พั ฒ นายกระดั บ ศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ระหว่ า งวั น ที่ 28 31 สิงหาคม 2561 สัมมนา ณ โรงแรมเทวราช อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ปลัดจังหวัดน่าน 4.6 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
- การดาเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- โ คร งก าร พั ฒ นา คุ ณภ าพ ชี วิ ตเ พื่ อ ขั บ เ คลื่ อน เศ รษ ฐ กิ จฐ า นร าก ใน พื้ น ที่ ต า ม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสาหรับคณะทางานติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ชุมชน/
หมู่บ้านละสองแสน) ตาบลละ 1,000 บาท
2. กาหนดการดาเนินงานโครงการ“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
- ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัส บดีที่ 6 กันยายน ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรี ยนน่านประชาอุทิศ ตาบลกองควาย อาเภอเมืองน่า น
จังหวัดน่าน
- ครั้งที่ 12/2561 ประจาเดือนกันยายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตาบลพระธาตุ อาเภอเชียงกลาง
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 24 สิงหาคม 2561
- งบประจา อันดับที่ 43 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบลงทุน อันดับที่ 11 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบรวม อันดับที่ 17 ของประเทศ อันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ

/- ผลการ....
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- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่ ว ยงานที่มีผ ลการเบิกจ่ายน้อยที่สุ ด 5 ล าดับ ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2561
กรมประชาสัมพันธ์ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน , งบกลาง , งบจังหวัดน่าน , สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- หนั งสื อกรมบั ญชีกลาง ด่ว นที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365 ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2561
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 1-3 ให้ดาเนินการภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
1) ให้บันทึกการขอเบิกเงิน ทา PO และเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS
2) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2560 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย
- กรณีจะยกเลิกสัญญา ให้ยกเลิกใบ PO /เอกสารสารองเงินด้วย
- กรณีจะดาเนินการต่อ ให้ทาเอกสารสารองเงินกรณีไม่มีหนี้ผู กพัน และขอขยายเวลา
เบิกจ่าย โดยการ List และ Confirm
3) งบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน
2561 หากมีความจาเป็นต้องขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณภายหลังระยะเวลา
ดังกล่าวให้เจ้าของงบประมาณแจ้งข้อมูลต่อกรมบัญชีกลาง
4) กรณีส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ได้ทัน
แต่ไม่สามารถทา PO ภายใน 28 กันยายน 2561 ให้ส่วนราชการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปีกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใช้เอกสารสารองเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
4.8 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
๑. อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2561)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 772 ครั้ง
บาดเจ็บรวม 764 ราย
บาดเจ็บ (Admit) 230 ราย
เสียชีวิต 8 ราย
- ผู้บาดเจ็บ (Admit) 230 ราย
จั ก รยานยนต์ 207 ราย ร้ อ ยละ 90 รถกระบะและรถเก๋ ง 16 ราย ร้ อ ยละ 6.96
รถจั ก ยาน 3 ราย ร้ อ ยละ 1.30 รถบรรทุ ก 6 ล้ อ /10 ล้ อ 4 ราย ร้ อ ยละ 1.73
พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ (รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วง 230 ราย) ไม่สวมหมวกนิรภัย
133 ราย จาก 230 ราย ร้อยละ 57.82 ดื่มสุราแล้วขับขี่ 56 ราย จาก 230 ราย ร้อยละ 24.35
2. ข้ อ มู ล การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจั ง หวั ด น่ า น วั น ที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561
จานวน 8 ราย จักรยานยนต์ ชาย 5 ราย หญิง 1 ราย โดยสารรถบรรทุก ชาย 1 ราย
คนเดินถนน ชาย 1 ราย พฤติกรรมผู้เสียชีวิต จานวน 8 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 6 ราย
จาก 6 ราย ร้อยละ 100 ดื่มสุราแล้วขับขี่ 2 ราย จาก 6 ราย ร้อยละ 33.33
- พื้นที่อาเภอผู้เสียชีวิต 8 ราย เชียงกลาง 3 ราย เมืองน่าน 1 ราย ท่าวังผา 1 ราย ภูเพียง 1
ราย แม่จริม 1 ราย นาน้อย 1 ราย
- ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561
1) 7 ก.ค.61 เวลา 20.40 น. ชาย 57 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเชียงกลาง
2) 13 ก.ค.61 เวลา 22.45 น. ชาย 25 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอแม่จริม
3) 17 ก.ค.61 เวลา 11.20 น. หญิง 50 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอนาน้อย
4) 18 ก.ค.61 เวลา 17.00 น. ชาย 44 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอท่าวังผา
5) 18 ก.ค.61 เวลา 23.00 น. ชาย 42 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเชียงกลาง
6) 20 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. ชาย 42 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเมืองน่าน
7) 20 ก.ค.61 เวลา 18.00 น. ชาย 15 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอภูเพียง
/- ขอให้....
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นายวรกิตติ ศรีทิพากร - ขอให้หัวสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จากัดความเร็วใน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถนน 5 สาย ด้วย

ประชาสัมพันธ์ส่ วนราชเรื่องการ

สานักงานป้องกันและ - ขณะนี้ได้มีประกาศใช้กฎของเจ้าพนักงานจราจรเรื่องการจากัดความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ถนน 5 สาย ในเขตเทศบาลเมืองน่ าน และกาลังอยู่ในขั้น ตอนเสนอลงในราชกิจ จานุ เบกษา

คือ ถนนมหายศ ถนนสุ มนเทวราช ถนนพระเจ้าสุ ริยพงษ์ ถนนผากอง แต่ยังขาดอุปกรณ์
การจับความเร็วและเรื่องประชาสัมพันธ์นั้นได้ให้มีการนาไปออกรายการวิทยุ เสียงตามสาย
ในหมู่บ้าน และให้ทาง อบจ.น่าน ดาเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์แล้วทั้ง 5 สาย

นายไพศาลวิมลรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

1) ขอให้ประชาสัมพันธ์เรื่องทางเอก ทางโท แก่ประชาชนจังหวัดน่านด้วยเนื่องจากได้ประสบ
เหตุการณ์ก่อนหน้าที่ คือ รถน่านชนกับรถต่างจังหวัด รถน่านเลี้ยวซ้ายชนกับรถต่างจังหวัดทางตรง
2) และขอชื่ น ชมเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ มี ก ารเข้ า ไปสอนกฎหมายจราจรตามโรงเรี ย นในพื้ น ที่
จังหวัดน่านหน้าเสาธง ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 (ปลัดจังหวัดน่าน)
- ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
หอการค้าจังหวัดน่าน - ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการฯ ว่าหอการค้าน่านจะมาการจัดคอนเสิร์ต
เพื่อหาเงินสมทบทุนก่อสร้างหอการค้าจังหวัดน่าน
หน่วยงาน - หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการขอข้อมูลตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของ
ตรวจสอบภายใน โครงการ ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ ส่ ง แบบสอบตามให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ภายในวั น ที่

30 สิงหาคม 2561 ด้วย

สานักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

นายไพศาลวิมลรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เลิกประชุม

ฝายธงน้อยในช่วงประสบปัญหาอุทกภัยน้าท่วม ฝายธงน้อยได้มีการเปิดประตูน้า ตั้งแต่วันที่
17 สิงหาคม 2561 และขณะนี้ยังเปิดอยู่ เหตุผลที่แจ้งในที่ประชุมทราบคือมีประชาชนจังหวัดน่าน
มักร้องเรียนว่าฝายธงน้อยไม่เปิดน้าจึงท่วม

- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้ งที 1๑/2561 ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕6๑ ตรงกั บ
วันพฤหัสบดีที่ 3๐ สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรอุมา เซ็นน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
อมกฤษณ์ สิมรักแก้ว
11/09/61

