รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
วันจันทร์ที่ 2๖ ตุลาคม 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
นายวรกิตติ
นายวิบูรณ์
นายสัมฤทธิ์
นายวัชรพงษ์
นายนิวัฒน์
พ.ต.อ.ประสิทธิ์
นายนิพนธ์
นายเดชพิภัทร์
นายชุมพล
นายวีระพันธ์
นายชัยเดช
นายนิทรรศ
นายสุชาติ
นางสาวเทพธิดา
นายจีรวุฒิ
นางชนัญพร
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นางสรัญญา
นางสาวธารารัตน์
นายประเสริฐ
นายเชิดศักดิ์
นางสุภาพ
นายประดิษฐ์
นายวิวัฒน์
นายศราวุธ
นายพงพนธ์
นายเงียบ
พันเอก สัมพันธ์
นางสาวจันทร์สวย
นางสาวเตือนจิต
นายณรงค์
นายสโรช

ศรีทิพากร
แววบัณฑิต
สวามิภักดิ์
โพธิ์สูง
งามธุระ
กันทา
พัฒนกิจเรือง
อมรทิพย์วงศ์
สุทธไชย
การินไชย
ฝายนันชัย
เวชวินิจ
ศิลปชัย
มุ่งเกษม
กันทะมัง
เทียมทินกฤต
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ปุญญกาณจนะ
โพธิ์ศรี
ดอยลอม
คาสิลา
ไทยน้อย
ใจรังษี
ปรารมภ์
ปวนธิ
ออมแก้ว
แสงจาปา
พักแพรก
บุญนามา
ปานบุญ
อินโส
รัตนมาศ

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

แทน

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

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

นายณฐกร
นายมงคล
นายณัฐพงศ์
นายสุรพล
นายไกรสร
นายดลภาค
นายชนาธิป
นายวิทิต
นายภูเบศ
นายปรีชา
นายปรัชญา
นายประชา
พ.ต.ท.พิทยา
พ.ต.ท.สิริพงศ์
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.อธิคม
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.ท.ธวัชชัย
พ.ต.ท.วศิน
พ.ต.ท.อดุลย์
พ.ต.ท.วิฑูร
พ.ต.ท.นิวัฒท์
ร.ต.ท.สนั่น
พ.ต.ท.มารุต
พ.ต.อ.สมชาย
พ.ต.ท.อาทิตย์
พ.ต.ทคนอง
ร.ต.ท.อุทัย
ร.ต.อ.ธนพัฒน์
นายสาเริง
นางสาวสุภาพ
นายวุฒิพงษ์
พ.อ.คงศักดิ์
พ.อ.รฐนนท
ร.อ.ประยุทธ
นายจาตุรนต์
พ.อ.รัตนะ
นายชัยยศ

จิรภัคพงค์
ศรีสงคราม
เพียรตดี
วงศ์สุขพิศาล
อนิวรรตน์
เนตรใส
เสมแย้ม
เที่ยงไทย
พุฒิรัตนาพร
จิสมชัย
เสริฐลือชา
แสนกลาง
สุทธิธรรม
วรวัฒย์วิทยาดล
ปินทอง
คาเทพ
ตลับเพรชสกุล
สันติพงศธร
คาชื่น
สิทธิขันแก้ว
กาวงศ์
ชัยวุฒิ
กันศร
ดุมเพชร
สุภสิริ
กาวิเนตร
ใจมา
ศึกกัณหา
วงศ์ซื่อสัตว์
ปันทะนันท์
กลั่นนาทิพย์
กุลาวงศ์
แก้วปาเฟือย
เสนะวีระกุล
รัตนโสภณ
รพีทัศนพงศ์
ลีนะกุล
พัฒนะโสภณ
บารมี

แทน

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

แทน
แทน

แทน
แทน

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
พลังงานจังหวัดน่าน
นายอาเภอเมืองน่าน
นายอาเภอเวียงสา
นายอาเภอภูเพียง
นายอาเภอปัว
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอสองแคว
ผกก.สภ.เมืองน่าน
ผกก.สภ.เวียงสา
ผกก.สภ.นาน้อย
ผกก.สภ.ท่าวังผา
ผกก.สภ.ปัว
ผกก.สภ.เชียงกลาง
ผกก.สภ.ทุ่งช้าง
ผกก.สภ.แม่จริม
ผกก.สภ.บ้านหลวง
ผกก.สภ.นาหมื่น
ผกก.สภ.บ่อเกลือ
ผกก.สภ.สันติสุข
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.เรือง
ผกก.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
สว.สภ.นามวบ
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
จ่าจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้บังคับกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
/73….
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73
74
75
76
77
78
79
80
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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104
105
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108
109
110
111

นายสุรราชย์
นายทิพมล
นางอนงค์นาถ
นายสมเกียรติ
นายวารินทร์
ว่าที่พันตารวจตรี โดม
ผอ.สุรวิทย์
นายชาตรี
นายอานาจ
นายรังษี
นายณรงค์
ว่าที่พันตรีสุรเดช
นายมานพ
นายสุชาติ
นางสาวสุพิรียา
นายนิวัฒน์
นายสุรศักดิ์
นายประศาสน์
นางจินดา
นายภาณุวัชร์
ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์
นายมนตรี
นางเนาวราห์
นายโกวิท
นายบรรจง
นายครินทร์
นายวัชระ
นายสายันต์
นางสาวอังสุมา
นายคฑาวุธ
นายสุชาย
นายยศพล
นายสิทธิชัย
นายณัฐฐ์ฐนนท์
นายมงคลธัช
นายสุพัฒน์
พ.ต.ท.ธนพัฒณ์
ร.ต.อ.สมบัติ
ร.ต.อ.ปรเมษธ์

จันทรางกูร
เมียงเมิน
กุณา
เพชรรุ่งรัศมี
เจริญสุข
โลหะพจน์พิลาศ
รินสุวรรณ
อินทรวิเศษ
ผลผ่องใส
นาหิรัญ
รอดจินดา
ตรัยตรากุล
จันทร์ศรีเจริญ
มหาวงศ์
ขวัญเนตร
สุพรรณคง
สุทธักษ์
ปรมปัญญาวรกุล
อันสนธ์
ขัดนาค
ศรีสมบัติ
ม่วงคราม
กุณพรม
เวียงสิมมา
ชมพู
เพชรพลอย
ไชยยศ
ปัญญา
ปานบุญ
ศิริมาตร
จิตติมานุสรณ์
วาณิชเสนี
ยิมิสุโท
พวงมาลัย
แก้วรัตนากร
ปรมสุข
ปินตาปลูก
เวียงเก่า

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
แทน ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) น่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
แทน สรรพากรพืนที่น่าน
สรรพสามิตพืนที่น่าน
ธนารักษ์พืนที่น่าน
แทน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
แทน ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ ตามอัธยาศัย จ. น่าน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานน่าน
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูงจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพภลังนา ลุ่มนาน่านตอนบน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยาน่าน
แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดน่าน

แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการปะกอบธุรกิจ
แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หัวหน้าด่านตรวจพืชทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๔
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๓๒๕
/112…
.

4
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

นางสาวอธิภัทร
นางจิตนา
นายสิทธิพงศ์ภัค
นายสุพจน์
นางสาวชลลดา
นายเกริกพงศ์
นางสาววนิดา
นายนรินทร์
นางอริสา
ร.ศ.เพ็ญจันทร์
นายปัญญา
นายเวธิต
นายสมาร์ท
นายประทีป
นายวุฒิศักดิ์
นายเจตน์
นางสาวอัญรินทร์
นายวัฒนา
นายพันธุ์พัฒณ์
นาสุเมธ
พ.จ.อ.สุริยน
นายภิรมย์
ผู้ไม่ลงชื่อมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.

ก้อวงศ์
หะรีเมา
ต๊ะแก้ว
ศรีภูมี
สังวร
สุวรรณชาติ
อินตัน
เหล่าอารยะ
บุญสม
รวิยะวงศ์
พลเมืองดี
ยะติ
แก้วบัวดี
แป้นแก้ว
เหล่าโต
ชุ่มวงศ์
ฉัตรชติวรกิตติ์
จันทร์ไฟจิตต์
พิชา
จอมศรี
ปันชัย
เทพสุคนธ์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ปปช.ประจาจังหวัดน่าน
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
ผู้จัดการสานักงานพืนที่พิเศษ 6
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมประชานุเคราะห์

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
นายอาเภอนาน้อย
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอบ้านหลวง
ผกก.สภ.สองแคว
ผกก.สภ.ภูเพียง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาบนพืนที่สูงจังหวัดน่าน
หน.โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนา ลุ่มนาน่านตอนบน
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ผู้อานวยการสานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 13
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม่จังหวัดน่าน
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) หน.พฐ.จว.น่าน
รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 น่าน
/16….
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
สานักงานทรัพยากรนาภาค 9 พิษณุโลก
นายกสามคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้จัดการโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงพืนที่ลุ่มนาน่าน
ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน
ประธานมูลนิธิฮักมืองน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
กองพันทหารม้าที่ 10
ผู้บังคับฝูงบิน 466
โทรศัพท์ จ.น่าน
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
ประธานธนาคารจังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
คณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

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 ดังนี

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสาคัญของภาครัฐ (นาเสนอในรูปแบบ Power point
โดยสานักงานจังหวัดน่าน)
2. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
2.1 นายสายันต์ ไชยยศ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๒.๒ นายนครินทร์ ชมพู
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
2.3 นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
๓. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายวรกิตติ ศรีทิพากร) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1. แจ้งส่วนราชการที่ ได้รับแจ้งจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน และสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติจังหวัดน่าน เรื่องดาเนิน ปัญหาแก้ไข หรือหาผู้ รับผิดชอบ
การกระทาความผิด ขอให้ส่วนราชการที่จะเร่งดาเนินการหากมีการย้ายหัวหน้าส่วนราชการใหม่
ก็ให้แจ้งให้หัวส่วนทราบถึงเรื่องดังกล่าวด้วยห้ามเก็บไว้
2. เลือกตัง สว. หากมีผู้ใดใจสมัครก็ส ามารถไปสมัครที่อาเภอหรือสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตังจังหวัดน่าน
3. ขอให้ ส่ ว นราชการที่จ ะประชาสั มพันธ์ถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนเข้าใจผิ ดเรื่องการแทรกแซง
การเลือกตัง ให้ส่วนราชการที่จะชีแจ้งว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาแทรกแซงการเลือกตังดังกล่าว
4. โครงการพระราชดาริต่าง ๆ หรือโครงการต่างที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ
พระราชดาริจากพระองค์อื่นก็ตาม ได้ดาริไว้ให้ดาเนินการก็ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับนันที่จะแจ้ง
ให้จังหวัดน่านทราบด้วย เพื่อที่จังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลเก็บไว้
5. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ขอให้ส่วนราชการที่จะเตรียมการไว้เนื่องจากรัฐบาลจะมีข้อสั่งการ
ให้จัดกิจกรรมจิตอาสา ขึนในวันดังกล่าว
6. ใกล้เทศกาลปีใหม่ของให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย
7. ปัญหาหมอกครันไฟป่าของให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะเตรียมไว้
8. ขอให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จ ะระวั งตั ว เรื่ อ งเป็ น เครื่ องมื อ ทางการเมือ งให้ ผู้ ส มั ค ร สว. สส.
ในการเลือกตังในครังนี
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต - เรื่ องการรั ก ษาเวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย สถานที่ ร าชการ เนื่ องช่ ว งนี อากาศจะแห้ ง อาจเกิ ด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เหตุการณ์ไฟไหม้ได้ จึงขอให้ส่วนราชที่จะเข้มงวดในการกวดขันเวรยาม

ที่ประชุม

- รับทราบ
/ระเบียบ....
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจาเดือนตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕61
- ฝ่ายเลขานุการได้นารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์จังหวัดน่าน ตังแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2561
ที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ผอ.ทสจ.น่าน ๓.๑ การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕61
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานการเพิ่มพืนที่สีเขียวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นนา”
1. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่า การปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 7 คดี
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ๑๒ กิจกรรม เช่น
๒.๑ วั น ที่ 9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1 ส ถ า นี ค ว บ คุ ม ไ ฟ ป่ า ด อ ย ภู ค า ส บ อ . 1 3 ( แ พ ร่ )
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และร่วมกิจกรรมจิตอาสากับราษฎรท้องที่
ตาบลภูคาตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน โดยการทาความสะอาดเรียบร้อยและแนวป้องกัน
ไฟป่าบริเวณศาลเจ้าหลวง ร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ บ้านสว้าเหนือ บ้านสว้าใต้
ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
๒.๒ วั น ที่ 7 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1 ส ถ า นี ค ว บ คุ ม ไ ฟ ป่ า ด อ ย ภู ค า ส บ อ . 1 3 ( แ พ ร่ )
ร่วมงานอาเภอยิมเคลื่อนที่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า ณ บ้านศาลา หมู่ 2
ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
3. การเพิ่มพืนที่ป่า
- วันที่ 21 ต.ค. 61 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ ” ที่บริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน”
๔. กิ จ กรรมพั ฒ นาคน
๔.๑ วันที่ 25 ต.ค. 61 ทสจ.น่านให้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม "ร่วมใจ จับเคีย ว เกี่ยวข้าว"
นาขันบันได โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้กับราษฎรในพืนที่โครงการฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน
๔.๒ วันที่ 29 ต.ค.61 จนท. สนง.ทสจ.น่าน เข้าร่วมประชุมแนวทางการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทากินในเขตพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินที่มีราษฎรถือครองในเขตพืนที่ป่าไม้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ให้ กับ หั ว หน้ าส่ ว นราชการอาเภอ และผู้ นาท้องถิ่ น ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอนาน้อ ย
อ.นาน้อย จ.น่าน

/๔.๓….
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๔.๓ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จนท.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแก้ไขปัญหามลพิษ จากกิจการผลิตกระดาษสา(ต้มปอสา) และผลกระทบด้านกลิ่นเหม็น
จากกิจการรั บซือยางพารา ในพืนที่บ้านนาเหลือง หมู่ที่ 1 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔.๔ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านนาครกใหม่
เป็ น หน่ ว ยดาเนิ น การจัดกิจกรรมส านึกพลเมือง ณ ห้ องประชุมโรงเรียนบ้านนาครกใหม่
ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทังนีครูได้มอบฝาห่วงนาดื่มอะลูมิเนียม เพื่อนาไปบริจาค
ในการจัดทาขาเทียม ต่อไป
3.2 การรายงานภาพรวมของที ม น่ า นน้าประจาเดื อ นพฤศจิกายน ๒๕61
- ปริมาณฝนสะสม ปี 2561(1 มกราคม – ๒๐ พฤศจิกายน 2561)
- ปริมาณฝนสะสม 1 มกราคม 2561 - ๒๐ พฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 1,๒๐๑.๕0 ล้าน ลบ.ม
- ปริมาณฝนสะสม 1 มกราคม 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 1,3๖๗.90 ล้าน ลบ.ม
- ปริ ม าณน้าท่ า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2561
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลานา 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณนา ปี 2561 32.70 (ลบ.ม./วินาที)
- ปริมาณนา ปี 256๐ 31.80 (ลบ.ม./วินาที)
2) สถานี N1 หน้า สนง.ป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลานา 1,265.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณนา ปี 2561 44.30 (ลบ.ม./วินาที)
- ปริมาณนา ปี 256๐ 42.63 (ลบ.ม./วินาที)
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลานา 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณนา ปี 2561 67.00 (ลบ.ม./วินาที)
- ปริมาณนา ปี 256๐ 41.40 (ลบ.ม./วินาที)
- ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกักอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2561
๑) โครงการขนาดกลาง 4 แห่ง
อ่า งเก็ บ น าขนาดกลาง 4 แห่ ง มีป ริ ม าณนาเก็ บ กั กรวม 25.486 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร
ปัจจุบัน มีปริมาณนา 22.321 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘๗.๕๘ เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง
เก็บนา (๒๐ พ.ย. 61)
2) โครงการขนาดเล็กตามพระราชดาริ
อ่างเก็บนาขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 21 แห่ง มีปริมาณนาเก็บกักรวม 11.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา 8.529 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๒ ของความจุ
อ่างเก็บนา (๒๐ พ.ย. 61)
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3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปริมาณนาในอ่างเก็บนาขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. 40 แห่ง มีปริมาณนาเก็บกักรวม 20.82 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา 18.812 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9๐.๓๖ ของความจุ
อ่างเก็บนา (๒๐ พ.ย. 61)
- เขื่อนสิริกิติ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 2๐ พฤศจิกายน 2561)
ความจุที่ระดับเก็บกัก
9,510
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณนา
8,195.21
ล้านลูกบาศก์เมตร (8๖.๑7%)
ปริมาณนาใช้การ
5,345.21
ล้านลูกบาศก์เมตร (8๐.๒๖%)
ปริมาณนาไหลลงเขื่อนฯ
๘.๐๗
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายนา
20.68
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง และสรุปผลการนาสินค้าเข้า - ออก
จังหวัดน่าน ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕61
เกษตรและสหกรณ์ - ผลการดาเนินงานทีมน่านเกษตร
จังหวัดน่าน
๑. การแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชเศรษฐกิจ
๒. โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
๑. การแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชเศรษฐกิจ
- ส่วนราชการ ภาคเอกชน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามด้านการข่าว แสวงหาเบาะแส
และป้องกันการนาพันธุ์หรือส่วนขยายของมันสาปะหลังเข้าในพืนที่จังหวัดน่าน
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่าน แจ้งเตือนเกษตรกร และชีแจง
วิธีการแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชเศรษฐกิจอย่างถูกวิธี
- ปัจจุบันยังไม่พบโรคระบาดพืชเศรษฐกิจในพืนที่จังหวัดน่านในพืนที่จังหวัดน่าน
๒. โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
- พืนที่เป้าหมาย 33 จังหวัด จานวน 2,818,774 ไร่ พืนที่เหมาะสมจังหวัดน่าน จานวน
5,481.49 ไร่ ลงพืนที่ประชาสัมพันธ์สารวจความต้องการของเกษตรกร ผลสารวจความ
ต้องการเกษตรกร เกษตรกร 5,533 ราย 10,613 แปลง พืนที่ 21,741.00 ไร่
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
- ขึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง /สถาบันเกษตรกร มีเอกสารสิทธิ์ 9,902 ราย 82,162 ไร่
รับแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 12,970 ราย 164,797.50 ไร่
- ข้อมูลจากการสารวจผู้นาเข้า/รับซือ จานวน 7 ราย จาก 2 อาเภอ คือ อาเภอเมือง และ
พาณิชย์จังหวัดน่าน
อาเภอเวียงสา เป็นการซือคละ
จากการติ ดตามการนาเข้า – ส่ ง ออก พืช ผั กของจัง หวัด น่าน การนาเข้าของจั งหวั ดน่า น
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีปริมาณนาเข้าทังหมดการนาเข้า ๘๒ ตัน ลดลงจากเดือนตุลาคม
มีการนาเข้า 8๕ ตัน พืชผัก เช่น ผักคะน้า ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ พริกขีหนู พริกจินดา พริก
ชีฟ้า พริกใหญ่ แตงกวา ผักกาดขาว ผักชี ต้นหอม ขึนฉ่าย หอมหัวใหญ่ แครอท ดอกกุ้ยฉ่าย
ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง ข้าวโพดอ่อน มะระจีน หอมแดง ขนุน กะหล่าดอก บรอกโคลี พริก
หยวก ใบโหระพา ใบกะเพรา บวบเหลี่ ยม ผั กกาดจ้อน มะเขือยาว มันเทศ พริกไทยสด
มะม่ว ง หัว ผั กกาดขาว มะเขือเจ้าพระยา ขิง ข่า บวมงู ผั กที่ราคาเริ่ มปรั บตัวสู งขึน ได้แก่
ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ต้นหอม ผักชี ผักกาดขาวปลี กะหล่าปลี มะเขือเทศ ผักที่ราคาลดลง ได้แก่
หอมแดง (มัดจุก) ราคาพืชผัก ขึน – ลง ตามสภาวะตลาดปริมาณที่ออกสู่ตลาดและความต้องการใช้
ของผู้บริโภค ในเดือนพฤศจิกายนพืชผักหลายชนิดราคาสูงขึน เนื่องจากพืนที่เพาะปลูกในจังหวัด
น่านอยู่ในช่วงการเพาะปลูกจึงมีการนาเข้าพืชผักในราคาที่สูง ความต้องการของผู้บริโภคลดน้อยลง
/ด่าน….
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ด่านกักกันสัตว์น่าน - สรุปด่านกักกันสัตว์น่าน ปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนตุลาคม 2561

1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 326 ตัว ส่งออก 1๗๖ ตัว กระบือ นาเข้า 754 ตัว ส่งออก ๑ ตัว
แพะ นาเข้า ๑๐ ตัว ส่งออก 12 ตัว ม้า ส่งออก ๖ ตัว
สุกร ๒,๖๘๘ ตัว ส่งออก ๕,๓๘๖ ตัว ลูกสุกร ๓,๓๐๕ ตัว ส่งออก 1๙๐ ตัว
ไก่เนือ 42,570 ตัว ส่งออก ๕,๖50 ตัว
ไก่ปลดไข่ 3,450 ตัว
ไก่ไข่ 400 ตัว
ไก่พืนเมือง นาเข้า 24,256 ตัว
ไก่ชน ส่งออก 165 ตัว
ลูกไก่ นาเข้า 8,350 ตัว
เป็ด นาเข้า ๗,๔๐๐ ตัว
ไก่พืนเมือง นาเข้า 37,805 ตัว
ลูกไก่ นาเข้า 22,800 ตัว
เป็ด นาเข้า ๓๐๐ ตัว
2. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
ไข่ไก่ นาเข้า 7,485,956 ฟอง
ไข่เป็ด นาเข้า 79,752 ฟอง
ไข่นกกระทา นาเข้า 73,000 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 649,106 กก.
ซากเป็ด นาเข้า 3,315 กก.
สุกร นาเข้า 183,798 กก. ส่งออก 28,800 กก.
ซากโค นาเข้า 7,553 กก.
เครื่องในโค นาเข้า 18,060 กก. ส่งออก ๖๐๐ กก.
เครื่องในสุกร นาเข้า 44,985 กก.
3. สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้าย สัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
เนือไก่แช่เย็น ๑,9๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 204,000 ฟอง
อาหารสัตว์ 390 กระสอบ
จานวน ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,900 กิโลกรัม
รวม มูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 764,000 บาท
4. สรุปมูลค่า สัตว์ ซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน 2561
จานวน สัตว์ (มีชีวิต) 137,949 ตัว
จานวน ซากสัตว์ 953,017 กิโลกรัม
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาเข้า จังหวัดน่าน 169,889,091 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาออก จังหวัดน่าน 33,855,450 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซาก ส่งออกนอกราชอาณาจักร 764,000 บาท
รวมมูลค่าทังหมด 204,508,541 บาท
3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕61
๑. สถิตินักท่องเที่ยว เดือน ตุลาคม 2561 รวมจานวนนักท่องเที่ยวทังสิน 65,752 คน เพิ่มขึน
จากเดื อ นที่แ ล้ ว ร้ อ ยละ 0.50 คิ ด เป็น ชาวไทย 64,118 คน เพิ่ ม ขึนจากเดื อ นที่ แ ล้ ว
ร้อยละ 0.50 ชาวต่างชาติ 1,634 คน เพิ่มขึนจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 0.50 เรียงลาดับ
ต่างชาติที่เข้ามาในจั งหวัดน่าน จากมากไปหาน้อยดังนี 1. จีน 2. ฝรั่งเศส 3.สหรัฐอเมริกา
4. ญี่ปุ่น 5. ลาว ตามลาดับ
๒. เปรียบเทียบสถิติและรายได้ของนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
สถิตินักท่องเที่ยว ปี 2560 737,709 คน ปี 2559 611,659 คน คิดร้อยละ % +20.61
รายได้จากนักท่องเที่ยว ปี 2560 2,462.93 คน ปี 2559 2,058.88 คน คิดร้อยละ % +19.74
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๓. กิจกรรม
1) ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดงานแถลงข่าว งาน "สั มผั ส ความงาม
แห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์ กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก" (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย)
โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
แพร่ พะเยา เชีย งราย แขกผู้ มีเกียรติ และสื่ อมวลชน ร่ว มเปิดงานแถลงข่าวในครังนี
ในวั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ บริ เ วณห้ อ งโถงกลาง ชั น 1 กระทรวงท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬา กรุงเทพฯ
๒) ส านั กงานการท่อ งเที่ ยวและกี ฬาจั งหวัด น่า น ได้ด าเนิน การจัด งาน“สั ม ผั ส ความงาม
แห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย)
กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มนาโขง ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นศู นย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS
โดยมี นายวิบู ร ณ์ แววบัณฑิต รองผู้ ว่า ราชการจังหวัดน่า น ให้ เกี ยรติมาเป็ นประธาน
เปิดงานในครังนี ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน
๓) สานั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมเพื่อตัดสินการคัดเลือก
ชุมชนที่มีศั กยภาพในการพัฒ นาเป็นชุมชนต้นแบบพืนที่จังหวัดน่ าน ภายใต้โ ครงการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชุม ชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนาย นายวิบูรณ์ แววบันฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พร้อมด้วย นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เป็นประธานการตัดสิน
การคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบพืนที่จังหวัดน่าน ในครังนี
ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องมณฑา โรงแรมเทวราช อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๔) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมการแก้ไขปัญหาตั๋วเครื่องบิน
จั ง หวั ด น่ า นมี ร าคาสู ง ในวั น ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๕) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับสานักงานเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมแข่งเรือ
จั ง หวั ด น่ า น จั ด งานประเพณี แ ข่ ง เรื อ เมื อ งน่ า น (เฉลิ ม ฉลองพระกฐิ น พระราชทาน)
ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
มากยิ่งขึน และประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามเทศบาลเมืองน่าน
๖) การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) สานักงานน่าน ลงพืนที่สารวจและจัดเวทีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนขุนยวม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักการ Co-Creation
กับ ภาคีพั ฒ นาการท่อ งเที่ย วโดยชุ ม ชนต าบลขุ น ยวม เพื่ อ จั ดตั งคณะกรรมการชมรม
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนต าบลขุ น ยวม และจั ด ท าแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืนตาบลขุนยวม ในวันที่ 3 – 11พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนตาบลขุนยวม
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานน่าน เข้าร่วมประชุม สัมมนาการส่งเสริม
การท่องเที่ย วโดยใช้มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๒ ในวันที่
6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
/๘)การ....
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ที่ประชุม

๘) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานน่าน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ณ พืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
โดยมีเครือข่ายแกนนาเยาวชนในพืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และเครือข่ายเยาวชนจากชมรม
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในวันที่ 17 –19 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล
- ประชาสัมพันธ์
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน
ประเพณี ตั งธรรมหลวงมหาชาติ เ วสสั น ดรชาดก เดื อ นยี่ เ ป็ ง จั ง หวั ด น่ า นประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดน่านมิให้สูญหายและ
เป็นการธารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมการตังธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก เดือนยี่เป็ง
(เพ็ญเดือนสิบสอง) โดยมีกิจกรรมการทาบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การฟังเทศน์ธรรม
มหาชาติ เ วสสั น ดรชาดก ๑๓ กั ณ ฑ์ ในวั นที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ วั ด มิ่ ง เมื อ ง
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หัวหน้าสานักงาน 4.1 การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ในพิธีเปิดงาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ในวัน อาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัด น่าน ได้มีการจัด กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก ”
จังหวัดน่าน
โดยกาหนดเริ่มพิธี เวลา 14.30 น. ข้อให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 14.30 น. ณ ข่วงเมืองน่าน อาเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน การแต่งกาย สวมเสือยืดจักรยานพระราชทาน หรือหากไม่ได้ลงทะเบียนให้
ใส่เสือเหลืองมาร่วมกิจกรรมได้
- ในวั น พุ ท ธที่ 6 ธั น วาคม ๒๕๖๑ ขอเชิ ญ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ ล งทะเบี ย นจั ด กิ จ กรรม
“Bike อุ่น ไอรัก ” ของจังหวัดน่านที่จะร่ว มพิธีรับเสื อยืดพระราชทาน เวลา 08.00 น.
โดยขอให้พร้อมกัน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในเวลา 07.30 น.
- กาหนดการรั บ เสื อยื ด พระราชทานจะมี ขึ น ตั งแต่ ว ั น ที่ 6 - 8 ธั น วาคม 2561
ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียน ทราบ และมาลงทะเบียนรับเสือด้วย
4.2 การแสดงคอนเสิ ร์ ต นั น ทบุ รี คี ต กาลน้อ มร าลึก “องค์ภู มิ พ ล” ธ สถิ ตฟ้ า สถิ ต ในดวงใจ
ไทยนิ รั น ดร์ ในวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2561 เวลา 17.59 - 20.59 น. ณ ข่ว งเมือ งน่า น
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร่ ว มจั ด งานแสดงดนตรี เ พื่ อ น้ อ มร าลึ ก
องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล บริเวณข่วงเมืองน่าน โดย
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการเปิดงาน แสดงดนตรี
เพื่อน้อมราลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีต กาล และร่วมขับ
ร้ อ งเพลง ร่ ว มกั บ วง Kasetsart University Wind Symphony โดยทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาโดยวงดนตรี Kasetsart University Wind Symphony จาก
ภาควิชาดนตรีซึ่งได้รับเกียรติในการแสดงดนตรีที่จังหวัดน่าน ทังนี เพื่อแสดงออกถึงเกียรติภูมิ
และศั ก ยภาพของคณะและมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ฟั ง การบรรเลงเพลงของวง Kasetsart
University Wind Symphony ผสมผสานบทเพลงและศิลปะการแสดงในแบบล้านนา
ตะวันออก อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
- เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านที่จะให้ความร่วมมือเข้ าร่วมการแสดงคอนเสิร์ต
ดังกล่าว
/โครง….
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ผู้อานวยการสานักงาน 4.3 โครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ด้วยการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เลขาธิการ

มหาเถรสมาคมเสนอว่ า ตามที่ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ วั ด และ
สานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศรวมทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ดาเนินการ
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนิ นการติดต่อกัน
มาอย่างต่อเนื่อง เน้น ความพอเพียง ความเรียบง่าย ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้า ทั้งปวง
เป็นแบบอย่างให้ประชาชน พาครอบครัวเข้าวัด ได้ข้อคิด มีสติก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๒
จังหวัดน่าน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกันจัดโครงการ
สวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึนปีใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงแต่งตังคณะกรรมการโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึนปีใหม่ ๒๕๖๒ ขึน
- คาสั่ งจั ง หวัดน่ าน ที่ ๑๘๔๕๖ / ๒๕๖๑ เรื่อ ง แต่งตั งคณะกรรมการโครงการสวดมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึนปีใหม่ ๒๕๖๒
- ก าหนดการโครงการสวดมนต์ เ พื่อ ความเป็ นสิ ริ มงคล เนื่ อ งในโอกาสวัน ขึ นปีใ หม่ ๒๕๖๒
และรายชื่อวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ฯ
- กิจกรรม ระดับจังหวัด/อาเภอ จัดให้มีการเทศนา การสวดมนต์ไหว้พระเจริญพระพุทธมนต์
พิ ธี สื บ ชาตา และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามสมควร ในการจั ด กิ จ กรรมสวดมนต์ ฯ ระดั บ จั ง หวั ด
ในปีต่อไปจะกาหนดให้มีการจัดเวียนตามพระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระธาตุช้างคาวรวิหาร
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดบุญยืน พระอารามหลวง และวัดพญาภู พระอารามหลวง

๔.๔ การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- การบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561 กองทุนเงินทดแทน
คือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วย
ถึงแก่ความตายหรื อสู ญหาย เนื่องจากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยไม่คานึงถึง วันเวลา
สถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ทาให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- เนื่องจากกระทรวงแรงงาน ได้เสนอขอแก้ไข พรบ.เงินทดแทน พ. ศ. 2537 ซึ่งประกาศ
ใน ราชกิจ จานุ เบกษาแล้ ว และ มี ผ ลบังคั บใช้ ตังแต่วันที่ 9 ธัน วาคม 2561 ส่ งผลให้
ส่วนราชการ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ที่มีการจ้างงานในประเทศ
และนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร ที่มีลูกจ้างตังแต่ 1 คนขึนไป ที่อยู่ในระบบ
ประกั น สั ง คม (ยกเว้ น ลู ก จ้ า งที่ เ ป็ น ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า และของหน่ ว ยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิจ ) ต้อ งยื่ น แบบขึนทะเบี ยนนายจ้างและจ่ ายเงิน สมทบเข้า กองทุน เงิน ทดแทน
ภายในสามสิบวัน
- ขอให้ส่วนราชการที่มีการจ้างลูกจ้างดังกล่าวซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม ดาเนินการดังนี
๑) ขึนทะเบียนนายจ้าง ณ สานักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ซึ่งเงินสมทบจะเรียกเก็บปีละครัง
จากนายจ้างฝ่ายเดียว ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างลูกจ้างโดยประมาณทังปี สาหรับ
ปี ง บประมาณ 2561 จะค านวณระหว่ า ง 9-31 ธั น วาคม 2561 (โดยส านั ก งาน
ประกันสังคมน่าน จะประเมินเงินสมทบให้ทราบ) สาหรับงวดปี 2561 และขอให้นาจ่าย
ได้ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงภายใน 7 มกราคม 2561 หากพ้นกาหนดจะมีค่าปรับ
ร้อยละ 2 ต่อเดือนแต่ไม่เกินเงินสมทบที่ต้องจ่าย
๒) ส าหรั บ เงิน สมทบในปี 2562 และปีต่ อๆไป ขอให้ นาจ่ายภายในวั นที่ 31 มกราคม
ของทุกปี โดย สปส.น่านจะมีหนังสือแจ้งยอดที่ต้องนาจ่ายเงินสมทบประจาปีให้ทราบ
ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี
๓) สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ เช่น ค่าทดแทนทุกกรณี เท่ากับร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
รายเดื อ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 2 ล้ า นบาท และค่ า ท าศพตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง เป็นต้น
/4.4....
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4.4 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
๑. อุบัติเหตุในพืนที่จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561)
เกิดอุบัติเหตุทังสิน 897 ครัง
บาดเจ็บรวม 885 ราย
บาดเจ็บ (Admit) 196 ราย
เสียชีวิต 12 ราย
- ผู้บาดเจ็บ (Admit) 223 ราย
รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 165 ราย รถกระบะและรถเก๋ง 21 ราย ร้อยละ
10.71 พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ ดื่มสุราแล้วขับขี่ 9 ราย จาก 22 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2 ราย ร้อยละ 40.90 จาก 22 ราย ร้อยละ 9.10 รถจักยาน 3 ราย ร้อยละ 1.2
รถจักยาน 7 ราย ร้อยละ 3.57 รถใช้งานทางการเกษตรกรรม 3 ราย ร้อยละ 1.53
- พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ ไม่สวมหมวกนิรภัย 89 ราย จาก 165 ราย ร้อยละ 53.94 ดื่มสุรา
แล้ ว ขับ ขี่ 61 ราย จาก 165 ราย ร้อ ยละ 36.97 ดื่ มสุ ราแล้ ว ขับขี่ 13 ราย จาก
21 ราย ร้อยละ 61.90 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 10 ราย จาก 21 ราย ร้อยละ 47.62
2. ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน จานวน ๑๒ ราย จักรยานยนต์ ชาย ๖ ราย
หญิง ๕ ราย รถปิคอัพ หญิง ๑ ราย พฤติกรรมผู้เสียชีวิต จานวน ๑๒ ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย
10 ราย จาก 11 ราย ดื่มสุราแล้วขับขี่ 1 ราย จาก 12 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ราย
จาก 1 ราย ไม่มีใบขับขี่ 1 ราย จาก 12 ราย รถไม่มี พรบ. 1 ราย จาก 12 ราย
- พืนที่อาเภอผู้เสียชีวิต ๑๒ ราย เมืองน่าน ๕ ราย ปัว ๓ ราย สันติสุข ๒ ราย ทุ่งช้าภูเพียง ๒ ราย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

- เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรอุมา เซ็นน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ นิยม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

จอมกฤษณ์ สิมรักแก้ว
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