รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/ ๒๕61
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
เวลา ๐๙.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
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16
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18
19
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24
25
26
27
28
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31
32
33

ผู้มาประชุม
นายไพศาล
นายวิบูรณ์
นายพิภัช
พ.ต.อ.บัณฑิต
นายนิพนธ์
นายแสวงศักดิ์
นางพิสมัย
นายชัยเดช
นายณรงค์
นายนิทรรศ
นายสุชาติ
นางสาวเทพธิดา
นายจีรวุฒิ
นายสมเกียรติ
นายธีรพนธ์
นายพูนศักดิ์
นางสรัญญา
นางสาวธารารัตน์
นายประเสริฐ
นายไวพจน์
นายจีรวุฒิ
นายประดิษฐ์
นายวิวัฒน์
นายศราวุธ
นายสาเริง
นายเงียบ
พันเอกคณิศร
นายกัมนาท
นายวิชัย
นายณรงค์
นายสโรช
นายอนงค์รักษ์
นายมงคล

วิมลรัตน์
แววบัณฑิต
ประจันเขตต์
อินทุฤทธิ์
พัฒนกิจเรือง
ซาเซียง
ชมเชย
ฝ่ายนันชัย
น้าผึ้ง
เวชวินิจ
ศิลปชัย
มุ่งเกษม
กันทะมัง
คมนศุภสวัสดิ์
วงค์สิทธ์
ประมงค์
ปุญญกาณจนะ
โพธิ์ศรี
ดอยลอม
หิมารัตน์
ธราวรรณ
ใจรังษี
ปรารมภ์
ปวนธิ
สวัสดีนฤนาท
แสงจาปา
ปรางค์มณี
พอจิต
สิมมาน้อย
อินโส
รัตนมาศ
กันธิยาใจ
ศรีสงคราม

แทน

แทน

แทน
แทน

แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ปลัดจังหวัดน่าน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
พัฒนาการจังหวัดน่าน
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดน่าน
คลังจังหวัดน่าน
แรงงานจังหวัดน่าน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ประกันสังคมจังหวัดน่าน
จัดหางานจังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
เกษตรจังหวัดน่าน
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สหกรณ์จังหวัดน่าน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ประมงจังหวัดน่าน
ขนส่งจังหวัดน่าน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
พาณิชย์จังหวัดน่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
สถิติจังหวัดน่าน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
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นายวราวุธ
นายประธาน
นายสุรพล
นายไกรสร
นายชัยพล
นายสมเกียรติ
นายอนุชา
นายพิพัฒน์
นายอารมน์
นายพีรภัทร
นายสุทัศน์
นายภูเบศ
นายเชาวฤทธิ์
นายเกรียงไกร
นายมานิตย์
นายพิรุฬท์
นายประชา
พ.ต.ท.เอกนริทร์
พ.ต.ท.สุเอ็ด
พ.ต.ท.สุรกิจ
พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พ.ต.ท.วาณัฐพงศ์
พ.ต.ท.ธวัชชัย
พ.ต.ท.ประภาส
พ.ต.ท.สมศักดิ์
พ.ต.อ.ประยูร
พ.ต.ท.นิวัฒท์
พ.ต.อ.เสน่ห์
พ.ต.ท.มารุต
ร.ต.อ.วรเวศช
พ.ต.อ.มนตรี
พ.ต.ท.เรวัตร
พ.ต.ท.อาทิตย์
พ.ต.ทคนอง
พ.ต.ท.เฉลิมพล
ร.ต.อ.ธนพัฒน์
นายสาเริง
นางสาวสุภาพ
นายวุฒิพงษ์

คันธาคราม
พยอม
วงศ์สุขพิศาล
อนิวรรตน์
โรจนวิสิฐ
สุขใจ
แก้วเพ็ชร
เพ็ชร์พัฒน์
คาทอง
วิ่งแก้ว
จิตเวชศาสตร์
พุฒิรัตนาพร
บุตรดาสา
เวชอนุรักษ์
บุญเทพ
เต็มสวัสดิ์
แสนกลาง
ศรีปัญญา
ปินทอง
เปี่ยมอริยธน
ตลับเพรชสกุล
สันติพงศธร
คาชื่น
ฝั้นอิ่นแก้ว
สวงแส
ชานาญคง
กันศร
อินเจริญ
สุภสิริ
อุดมพันธ์
ยอดเมือง
ทากัน
ใจมา
ศึกกัณหา
ต้องใจ
ปันทะนันท์
กลั่นน้าทิพย์
กุลาวงศ์
แก้วปาเฟือย

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
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
นายอาเภอเชียงกลาง
นายอาเภอทุ่งช้าง
นายอาเภอแม่จริม
นายอาเภอนาหมื่น
นายอาเภอท่าวังผา
นายอาเภอบ่อเกลือ
นายอาเภอบ้านหลวง
นายอาเภอสันติสุข
นายอาเภอเฉลิมพระเกรียรติ
นายอาเภอสองแคว
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.สองแคว
ผกก.สภ.ภูเพียง
ผกก.สภ.เรือง
ผกก.สภ.งอบ
สว.สภ.ตาลชุม
สว.สภ.อวน
สว.สภ.น้ามวบ
ป้องกันจังหวัดน่าน
เสมียนตราจังหวัดน่าน
จ่าจังหวัดน่าน
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พ.อ.เจนณรงค์
จสอ.สรพงษ์
พ.ท.ธนวัฒน์
นายชัยยศ
นายวรชาติ
นายทิพมล
นายสาธิต
นายสมเกียรติ
นายวารินทร์
ว่าที่พันตารวจตรี
พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์
นางกมลรรจน์
นายอานาจ
นายรังษี
นายนายอดุล
นายนิวัฒน์
นายมานพ
นายสุชาติ
นายชัยศิริ
นายศิริชัย
นายสุรศักดิ์
นายธนา
นายปัณณพงศ์
นายภาณุวัชร์
นายภาณุวัฒน์
นายมนตรี
นางสุปรียา
นายบรรจง
นายอาทิตย์
นายเอนก
นางสาวพนิตนาฏ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสารัชต์
นางสาวอังสุมา
นายสมศักดิ์
นางสาวดวงกมล
นายนคร
นายยศพล
นายปวินท์วัฒน์
นายมงคลธัช

ขาษา
เพียรการ
บุญวรส
บารมี
สีหบัณฑ์
บุญทอง
บุญทอง
เพชรรุ่งรัศมี
เจริญสุข
โดม โลหะพจน์พิลาศ
เพ็ชรแสง
สิกเสน
ผลผ่องใส
นาหิรัญ
เทพกอม
ไชยเลิม
ษมาวิมล
จันทร์ศรีเจริญ
ผูกใจเพื่อน
ลิ้มเลิศตระกูล
สุพรรณคง
สมบัติทัฬห
ท้าวอาจ
อันสนธ์
ขัดนาค
ศรีสมบัติ
พรมศิลา
เวียงสิมมา
มะลิดวง
ดีพรมกุล
สิทธิพาธ
นิลสว่าง
ปัญญา
ยะแสง
ปิงไฝ
มหายศนันท์
จิตติมานุสรณ์
รุจิศาสตร์
พวงมาลัย

แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 38
ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
รก.ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดน่าน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
สรรพากรพื้นที่น่าน
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานน่าน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ ตามอัธยาศัย จ. น่าน

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

ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการปะกอบธุรกิจ
แทน นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
/112…
.

4
112
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114
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130
131
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นายสุพัฒน์
พ.ต.อ.ชนะพณ
นายประสงค์
พ.ต.ต.ชวลิต
พ.ต.ท.สุทธิพร
พ.ต.ท.ศิริพงศ์
นางสาวอธิภัทร
นายอนุชา
นายศาปัญญ์
นายวราวุธ
นายวสันต์
นางสาวชลลดา
นายเกริกพงศ์
ลิตติวรา
นายนรินทร์
นายสุรพล
ร.ศ.เพ็ญจันทร์
นายเวธิต
นายประทีป
นายวัณน์สัณห์
นายวุฒิศักดิ์
นายวรพล
นางนุชดา
นายสมบัติ
นาสุเมธ
พ.จ.อ.สุริยน
ผู้ไม่ลงชื่อมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

แก้วรัตนากร
สุวรรณศรีนนท์
วงศ์วนารัตน์
คาตื้อ
นันตา
พิริยะอนันตกุล
ก้อวงศ์
สัตยดิษฐ์แทน
สีดานนท์
คันธาเวช
สุขเกษม
สังวร
สุวรรณชาติ
คามั่น
เหล่าอารยะ
เธียรสูตร
รวิยะวงศ์
ยะติ
แป้นแก้ว
วังสาร
เหล่าโต
ผลคา
สินพันธ์
ชินสุขเสริม
จอมศรี
ปันชัย

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้น่าน
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
ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกเทศมนตรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดน่าน

กองพันทหารม้าที่ 10
กองพันทหารม้าที่ 15
ผู้บังคับฝูงบิน 466
โทรศัพท์ จ.น่าน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดน่าน
ประธานธนาคารจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ศ. จังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท น่าน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน
/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.

ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
ผู้จัดการศูนย์ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) น่าน
รก.ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 น่าน
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 พิษณุโลก
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน
จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน
ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
คณอธิบดีมหาวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
รก.ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

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

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

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

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสาคัญของภาครัฐ (นาเสนอในรูปแบบ Power point โดย
สานักงานจังหวัดน่าน) และ VDO ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลักสี่ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตอาสา(วัฒนธรรมจังหวัดน่าน)
2. การมอบถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ (วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน)
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3. มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA : Internal Audit Quality
Award) (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
4. การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม บ้านห้วยขาบ (พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน)
5. แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน)
5.1 นายยศพล จิตติมานุสรณ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดน่าน
6. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจาเดือนกันยายน ๒๕61 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- (นายไพศาล วิมลรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กันเป็นอย่างดีในช่วงที่ผมได้รับตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต - ขอเป็ น ตั ว ส่ ว นราชการทุ ก ภาคส่ ว น ขอขอบคุ ณ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด น่ า น ที่ ผ่ า นมาที่ ท่ า นได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทาคุณประโยชน์และพัฒนาจังหวัดน่าน ตลอด 2 ปี

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕61
- ฝ่ายเลขานุการได้นารายงานการประชุมลงในเว็บไซต์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561
ที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ผอ.ทสจ.น่าน ๓.๑ การรายงานภาพรวมของทีมน่านป่า ประจาเดือนกันยายน ๒๕61
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้า”
1. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่า การปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 11 คดี
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 20 กิจกรรม เช่น
1) วันที่ 8 กันยายน 2561 สนง.ทสจ.น่าน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนปลอดการเผาภายใต้โ ครงการสร้างจิตส านึกในการมี ส่ ว นร่ว มในการป้องกันการเผา
ในทีโล่งและหมอกควันจังหวัดน่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านป่าเป้า ตาบลบ่ อแก้ว อาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนปลอดการเผา
2) วันที่ 12 กันยายน 2561 สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13 (แพร่) ร่วมกิจกรรมโครงการ
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านขอน หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า
และลดหมอกควันพร้อมแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า
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3. การเพิ่มพื้นที่ป่า
- วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สนง.ทสจ.น่าน ร่วมกับ อบต.ป่าคา และประชาชนและหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ อ.ท่ า วั ง ผา ด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ภายใต้ โ ครงการสร้ า ง
ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้นสักทอง เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้ให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนในชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านสบย่าง หมู่ที่ 3 ตาบลป่า คา
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
4. การส่งเสริมอาชีพ การประชุมอบรมให้ความรู้ และพัฒนาชุมชน
1) วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน เป็นวิทยากรบรรยาย
“สถานการณ์การบริหารจัดการขยะจังหวัดน่าน” และ "แนวทางการจัดการขยะในชุมชน”
โครงการต าบลงอบสะอาด ปราศจากขยะ โดยเทศบาลต าบลงอบ เป็ น หน่ว ยด าเนิ น งาน
ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้ า นงอบเหนื อ หมู่ ที่ 5 ต าบลงอบ อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง จั ง หวั ด น่ า น
โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 80 คน
2) วัน เสาร์ที่ 25 สิ งหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.น่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้
การบริห ารจัดการขยะมูล ฝอย การคัดแยกขยะและ นาขยะกลั บมาใช้ประโยชน์ โครงการ
ระบบบริหารจัดการขยะในครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงของ ณ หอประชุม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชี ยงของ อ าเภอนาน้ อ ย จั ง หวั ดน่ า น กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประกอบด้วยผู้นาชุมชนและ อสม.ตาบลเชียงของจานวน 60 คน
3) วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61 ผอ.ทสจ.น่าน ร่วมประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของผู้ ป ระสบภั ยดิ น โคลนถล่ มบ้ านห้ ว ยขาบ หมู่ ที่ 7 ต.บ่ อเกลื อเหนื อ อ.บ่ อเกลื อ จ.น่ าน
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอาเภอบ่อเกลือ (ชั้น 2) อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
4) วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สนง.ทสจ.น่าน ร่วมกับเทศบาลตาบลเชียงกลางและเครือข่าย ทสม.
อาเภอเชียงกลาง ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจ ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้
ลดใช้ถงุ พลาสติก อาเภอเชียงกลาง” ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในตลาดสด
๕) วันที่ 10 ก.ย. 61 สนง.ทสจ.น่าน และเจ้าหน้าที่ สปจ.ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมผู้นาชุมชนร่วมกัน
ตรวจสอบสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าถ้าผาตูบ ในท้องที่ ตาบลผาสิงห์ และตาบลบ่อ
อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
5. เรื่ อ ง ขอผ่ อ นผั น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี ส่ ว นราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เข้ า ทาประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ไม่ ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าต
1. เรื่ อง ขอผ่ อนผั น มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้าปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2. การขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินมิใช่ป่า
3. การยกเลิกการเรียกสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

/คณะรั ฐ มนตรี ....
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ดั ง นี้ :
1. เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื ่ อ ง การเข้ า ท าประโยชน์
ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ) เป็ น กรณี พิ เ ศษเฉพาะราย ฯ
2. ให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (กรมป่ า ไม้ ) พิ จ ารณาดาเนิ น การ
1) เ ร่ ง รั ด ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ ข้ า ใ ช้ พื ้ น ที ่ ป ่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร
และหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง หมด ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ ก ารเข้ า พื้ น ที่ ใ ห้ ค รบถ้ ว นทุ ก กรณี ฯ
2) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ และขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ขออนุ มั ติ ใ ช้ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ข องส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ฯ
3) กากั บ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเคร่ ง ครั ด ฯ
3.2 การรายงานภาพรวมของที ม น่ า นน้าประจาเดื อ นกันยายน ๒๕61
- ปริมาณฝนสะสม ปี 2561(1 มกราคม 2561- 20 กันยายน 2561)
- ปริมาณฝนสะสม 1 มกราคม 2561 - 20 กันยายน 2561 เท่ากับ 1,157.10 ล้าน ลบ.ม
- ปริมาณฝนสะสม 1 มกราคม 2560 - 20 กันยายน 2560 เท่ากับ 1,182.70 ล้าน ลบ.ม
- ปริ ม าณน้าท่ า ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
๑) สถานี N64 บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,060.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2561 301.00 (ลบ.ม./วินาที)
2) สถานี N1 หน้า สนง.ป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,265.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2561 390.25 (ลบ.ม./วินาที)
3) N13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
- ความจุลาน้า 1,506.00 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้า ปี 2561 611.60 (ลบ.ม./วินาที)
- ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกักอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 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 96.36 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้า
(20 ก.ย. 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 99.41 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (20 ก.ย. 61)
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าปกติ
มีจานวน ๑8 แห่ง
- อ่างฯเก็บน้าขนาดเล็ก ตามพระราชดาริ ระดับน้าลดลงเล็กน้อย มีจานวน 3 แห่ง
/3) โครงการ….
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3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ อปท. 40 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกักรวม 20.82 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 20.34 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.64 ของความจุ
อ่างเก็บน้า (20 ก.ย. 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
7,968.04
ล้านลูกบาศก์เมตร (83.79%)
ปริมาณน้าใช้การ
5,118.04
ล้านลูกบาศก์เมตร (51.65%)
ปริมาณน้าไหลลงเขื่อนฯ
85.63
ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
ปริมาณการระบายน้า
9.07
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 518 ไร่ ปักดา 5,173 ไร่
๔) อ่างฯ น้าฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
พื้นที่เป้าหมาย 1,200 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 18 ไร่ ปักดา 200 ไร่
5) ฝายสา
พื้นที่เป้าหมาย 9,395 ไร่ ความก้าวหน้าการปลูกพืชรายปักษ์ ตกดา 1,658 ไร่ ปักดา 9,395 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 10,050 ไร่
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3.3 การรายงานภาพรวมของทีมน่านเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง และสรุปผลการนาสินค้าเข้า - ออก
จังหวัดน่าน ประจาเดือนกันยายน ๒๕61
เกษตรและสหกรณ์ - โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
จังหวัดน่าน
ในเขตชลประทาน เกษตรกร 835 ราย จานวนแปลง 1,553 แปลง พื้นที่ 3,631.75 ไร่

นอกเขตชลประทาน เกษตรกร 3,133 ราย จานวนแปลง 5,786 แปลง พื้นที่ 11,718.75 ไร่
รวม เกษตรกร 3,968 ราย จานวนแปลง 7,339 แปลง พื้นที่ 15,350.50 ไร่
พื้นที่ 9 อาเภอ ได้แก่ เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย ปัว ท่าวังผา เวียงสา สันติสุข ภูเพียง
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

ในเดือนกันยายน 2561 มีปริมาณนาเข้าทั้งหมดการนาเข้า 84 เท่ากับเดือนสิงหาคมมีการนาเข้า
พืชผัก เช่น ผักคะน้า ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ พริกขี้หนู พริกจินดา พริกชี้ฟ้า พริกใหญ่ แตงกวา
ผักกาดขาว ผักชี ต้นหอม ขึ้นฉ่าย หอมหัวใหญ่ แครอท ดอกกุ้ยฉ่ายถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง
ข้ า วโพดอ่ อ น มะระจี น หอมแดง ขนุ น กะหล่ าดอก บรอกโคลี พริ ก หยวก ใบโหระพา
ใบกะเพรา บวบเหลี่ยม ผักกาดจ้อน มะเขือยาว มันเทศ พริกไทยสด มะม่วง หัวผักกาดขาว
มะเขือเจ้ าพระยา ขิง ข่า บวมงู ผั กที่ราคาเริ่มปรับตั วสู งขึ้น ได้แก่ ผั กชี ต้นหอม พริกขี้ห นู
ผั กที่ ราคาลดลง ได้ แก่ ผั กคะน้ า ผั กบุ้ งจี น ผั กกาดขาวปลี กระเที ยม(มั ดจุ ก) มะเขื อเทศ
ราคาพืชผัก ขึ้น – ลง ตามสภาวะตลาดปริมาณที่ออกสู่ตลาดและความต้องการใช้ของผู้บริโภค
พืชผั กโดยรวมบางชนิดปรับราคาสู งขึ้นเล็กน้อย และบางชนิดปรับราคาลดลง และมีปริมาณ
เพียงพอต่อการบริโภค
ด่านกักกันสัตว์น่าน - สรุปด่านกักกันสัตว์น่าน ปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนกันยายน 2561

1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
โค นาเข้า 245 ตัว ส่งออก 190 ตัว กระบือ นาเข้า 461 ตัว
แพะ นาเข้า 2 ตัว ส่งออก 31
ม้า 4 ตัว
สุกร 1,717 ตัว ส่งออก 1,562 ตัว ลูกสุกร 2,116 ตัว ส่งออก 276 ตัว
ไก่เนื้อ 14,220 ตัว ส่งออก 400 ตัว
ไก่ปลดไข่ 5,886 ตัว
ไก่ไข่ 4,790 ตัว
ไก่พื้นเมือง นาเข้า 25,973 ตัว
ไก่ชน ส่งออก 180 ตัว
2. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน
ไข่ไก่ นาเข้า 4,785,442 ฟอง
ไข่เป็ด นาเข้า 23,154 ฟอง
ซากไก่ นาเข้า 521,557 กก.
ซากเป็ด นาเข้า 745 กก.
สุกร นาเข้า 138,124 กก. ส่งออก 23,200 กก. ซากโค นาเข้า 3,572 กก. ส่งออก 2,000 ตัว
เครื่องในโค 5,790 ตัว
เครื่องในสุกร นาเข้า 38505 ตัว
กระดูกไข ส่งออก 7,500 ตัว
3. สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้าย สัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
เนื้อสุกรแช่เย็น 200 กิโลกรัม
เนื้อไก่แช่เย็น ๑,7๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่บริโภค 18,000 ฟอง
อาหารสัตว์ 640 กระสอบ
จานวน ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 1,900 กิโลกรัม
รวม มูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 493,000 บาท

/4. สรุป....
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4. สรุปมูลค่า สัตว์ ซากสัตว์ เข้า - ออก จังหวัดน่าน 2561
จานวน สัตว์ (มีชีวิต) 63,853 ตัว
จานวน ซากสัตว์ 740,993 กิโลกรัม
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาเข้า จังหวัดน่าน 125,880,917 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซากสัตว์ ขาออก จังหวัดน่าน 16,388,100 บาท
รวมมูลค่าสัตว์ - ซาก ส่งออกนอกราชอาณาจักร 237,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 142,506,017 บาท
3.4 การรายงานภาพรวมของทีมน่านท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ประจาเดือนกันยายน ๒๕61
๑. อัตราการเข้าพักตามสถานพักแรมใน เดือน สิงหาคม 2561 รวมจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น
56,929 คน เพิ่ม ขึ้น จากเดือ นที่แ ล้ ว ร้ อยละ 10.00 คิ ด เป็ น ชาวไทย 55,514 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 10.00 ชาวต่างชาติ 1,415 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว
ร้อยละ 9.95 เรียงลาดับต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดน่าน จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. จีน 2.
ฝรั่งเศส 3.สหรัฐอเมริกา 4. ญี่ปุ่น 5. ลาว ตามลาดับ
๒. กิจกรรม
1) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนา
การบริ ห ารจั ดการโรงแรมและที่พักของจังหวัดน่า น ภายใต้ พัฒนายกระดับศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 8–๑๐ กันยายน 2561 ณ โรงแรมน่านกรีนเลค
วิว รีสอร์ท อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2) ส านั กงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ดน่ าน จั ดงานสื บสานต านานไทลื้ อจั งหวั ดน่ าน ณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา เทศบาลตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่สารวจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ” ในวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านนาแดง อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
4) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓
ธรรมกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรม ๖ พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก และ
พิจ ารณาลงนามบั น ทึกความร่ว มมือ ระหว่า งส านัก งานการท่อ งเที่ ยวและกีฬ าจัง หวั ด
นครพนมและจังหวัดน่า น ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
5) ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาการจัดการ
ชุม ชนเพื่ อเป็ น ชุ ม ชนท่ องเที่ย ววิ ถีเ กษตร (รุ่ นที่ 1) ภายใต้โ ครงการส่ ง เสริม ภาคการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน2561 ณ โรงแรมเทวราช
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน

/3.5 การ....
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3.5 การรายงานภาพรวมทีมน่านการศึกษาประจาเดือนกันยายน 2561
- การขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ผู้ มีสิ ทธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ (ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิช าชี พ ภาค ค) 237 คน
มาสอบ 236 คน ขาดสอบ 1 คน (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
- รายละเอียดการขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561 ได้ ด าเนิ น การสอบ ภาค ค ในวั น เสาร์ ที่ 1 กั น ยายน 2561
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุ่มวิชาเอก
คอมพิวเตอร์
ประถมศึกษา
บรรณารักษ์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษไทย
สังคมศึกษา
เกษตรกรรม
ปฐมวัย
ศิลปศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีศึกษา

จานวนผู้ขึ้นบัญชี
22
8
3
30
40
46
31
33
6
11
7

บรรจุรอบแรก
1
5
1
2
3
6
1
3
1
1
3

คงเหลือ
21
3
2
28
37
40
30
3
5
10
4

ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ปลัดจังหวัดน่าน 4.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1) การดาเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากในพื้ น ที่ ต าม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
4.2 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 21 กันยายน 2561
- งบประจา อันดับที่ 45 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบลงทุน อันดับที่ 15 ของประเทศ อันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
- งบรวม อันดับที่ 11 ของประเทศ อันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
/4.3 สถาน....

13
4.3 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
๑. อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561)
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 660 ครั้ง
บาดเจ็บรวม 652 ราย
บาดเจ็บ (Admit) 223 ราย
เสียชีวิต 8 ราย
- ผู้บาดเจ็บ (Admit) 223 ราย
จักรยานยนต์ 205 ราย ร้อยละ 92 รถกระบะและรถเก๋ง 11 ราย ร้อยละ 4.93 รถจักยาน 4 ราย
ร้อยละ 1.80 รถบรรทุกและรถใช้งานทางการเกษตร 3 ราย ร้อยละ 1.35
1) พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ (รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วง 205 ราย) ไม่สวมหมวกนิรภัย
126 ราย จาก 205 ราย ร้อยละ 61.46 ดื่มสุราแล้วขับขี่ 53 ราย จาก 205 ราย ร้อยละ
25.85
2) พฤติกรรมผู้บาดเจ็บ (รถยนต์และรถบรรทุก 14 ราย) ดื่มสุราแล้วขับขี่ 4 ราย จาก 14 ราย
ร้อยละ 28.57 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 4 ราย จาก 14 ราย ร้อยละ 28.57
2. ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน จานวน 8 ราย จักรยานยนต์ ชาย 6 ราย
รถปิ คอัพ หญิง 1 ราย รถบรรทุก ชาย 1 ราย พฤติกรรมผู้เสียชีวิต จานวน 8 ราย
ไม่สวมหมวกนิรภัย 5 ราย จาก 6 ราย ร้อยละ 100 ดื่มสุราแล้วขับขี่ 3 ราย จาก 8 ราย
ร้อยละ 33.33
- พื้นที่อาเภอผู้เสียชีวิต 8 ราย เมืองน่าน 3 ราย แม่จริม 2 ราย ภูเพียง 1 ราย ทุ่งช้าง 1 ราย
เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย
- ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561
1) 3 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. หญิง 69 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเมืองน่าน
2) 3 ส.ค.61 เวลา 12.35 น. ชาย 82 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเมืองน่าน
3) 9 ส.ค.61 เวลา 18.40 น. ชาย 41 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอภูเพียง
4) 10 ส.ค.61 เวลา 16.20 น. ชาย 15 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอแม่จริม
5) 13 ส.ค.61 เวลา 23.00 น. ชาย 25 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอแม่จริม
6) 14 ส.ค.61 เวลา 10.58 น. ชาย 41 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเมืองน่าน
7) 16 ส.ค.61 เวลา 19.00 น. ชาย 39 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอทุ่งช้าง
8) 25 ส.ค.61 เวลา 12.00 น. ชาย 51 ปี ที่เกิดเหตุ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 6.1 การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อาเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม ภายใต้

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2559 - 2564)
จังหวัดน่าน ได้มีประกาศจังหวัดคุณธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป็นองค์กร
คุณธรรม อาเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม
- เป้าหมายของจังหวัดน่าน
1) ความดีที่อยากทา
- ดาเนินชิตตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ”
- มีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดน่าน
2) ปัญหาที่อยากแก้
- ปัญหาวินัยจราจร
- ปัญหาการอนุรักษ์และรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ปัญหาวัยรุ่นกวนในยามวิกาล
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