




รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหนຌาสวนราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าภอ ฯลฯ 

ครัๅงทีไ โ/๎๑๒โ  
วันพุธทีไ โ็  กุมภาพันธ์  ๎๑๒โ วลา ์๕.ใ์ น. 

ณ หຌองประชุมศรีสองรัก ชัๅน ๑ ศาลากลางจังหวัดลย 
------------------------------- 

    ผูຌมาประชุม  
1.   นายชัยวัฒน ์  ชืไนกสุม   ผูຌวาราชการจังหวัดลย 
2.   นายชนาส   ชัชวาลวงศ ์  รองผูຌวาราชการจังหวัดลย 
3.    นายณรงค์  จีนอไ่า   ปลัดจังหวัดลย  
4.   พ.ต.อ.วิบูลย์   กิตติสงสุวรรณ  ทนผูຌบังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดลย 
5.   นายบพิธฐ์  ภาษิต   รกท.หัวหนຌาส่านักงานจังหวัดลย 
6.   นายพทย์ปรีดา  วรหาร   นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดลย 
7.   นายชุมชน  วิทยานันท์  ผูຌอ่านวยการรงพยาบาลลย 
8.    นางทัศนีย์  ทาบราณ   รกท.คลังจังหวัดลย 
9.    นางสาวสุดสาคร  ยในสวัสดิ ์  ทนพาณิชย์จังหวัดลย 
10.  นางเคริกา   ศิรประภาดช  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลย 
11.  นายชัยทัต   สมิตินนท์  อุตสาหกรรมจังหวัดลย 
12.  นางวิลาวรรณ์  สนจันทร์  สถิติจังหวัดลย  
13.  นางสาวยุพิน   รืองบุญ   ทนพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์จังหวัดลย 
14.  นายสมพงษ์  ผลพฒันกุล  ยธาธิการละผังมืองจังหวัดลย 
15.  นางสุธีราพร  ศรีอินทร์  ทนจຌาพนักงานทีไดินจังหวัดลย 
16.  นายประมวล  ลาภจิตต์  หน.สนง.ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย จ.ลย 
17.  นางชะตา  ธุลีจันทร์  พัฒนาการจังหวัดลย 
18.  นายจรัสพงษ์   ค่าดอกรับ  ทຌองถิไนจังหวัดลย  
19.  นายฤทธิรงค์   ทิพรส   ทนสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดลย 
20.  นางสาวสม฿จ  ชคอ่านวย  ประกันสังคมจังหวัดลย  
21.  นายอกลักษณ์   อุนภักดิ์   จัดหางานจังหวัดลย 
22.  นายเพบูลย์  รัตนะจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จ.ลย 
23.  นางอมรรัตน์   หัว฿จกຌว  ทนกษตรละสหกรณ์จังหวัดลย 
24.  นางกศษิณ   ล่ามะยศ   กษตรจังหวัดลย 
25.  นายพิสิฐ  พิไมพูน   สหกรณ์จังหวัดลย 
26.  นายคณายศ  กริอุณะ   ทนปศุสัตว์ลย 
27.  นายอิทธิพล   ขวาเทย   ประมงจังหวัดลย 
28.  นายบัณฑิต    สุคนธบัณฑิต  ปฏิรูปทีไดินจังหวัดลย  
29.  นายประสิทธิ์  กลຌาท่า   ขนสงจังหวัดลย 
30.  นางปรียนันท์  สิทธิ์ทองหลาง  ทนผูຌอ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนาจ.ลย 
31.  นางยาวภา   ตสงวน   วัฒนธรรมจังหวัดลย 
32.  วาทีไรຌอยตรีพิชษฐ์ กຌวจินดา  ยุติธรรมจังหวัดลย 
33. นายวิศาล  พรลิศ   ผูຌบัญชาการรือนจ่าจังหวัดลย 
34.  วาทีไรຌอยตรีพิชษฐ์ กຌวจินดา  ผูຌอ่านวยการส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดลย 
35.  นายบรรพต  ลูพรหมมา  ผูຌอ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดลย 
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-  โ  - 
36.  นายกียรติพงษ์   คชวงษ ์  ผูຌอ่านวยการทองทีไยวหงประทศเทย ส่านักงานลย 
37.  นายธนิต   จิตละมัย  ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย 
38.  พ.อ.สมพจน์   สงขจาย   สัสดีจังหวัดลย 
39.  นายธนกฤต  วาสวงษ ์  ทนพลังงานจังหวัดลย 
40.  นายสุรศักดิ์    กาฎีรจน์  ทนอัยการจังหวัดลย 
41.  นายธวัชชัย  จิตต์ขันติวงศ์  อัยการจังหวัดคดียาวชนละครอบครัว จ.ลย 
42.  นายทวีวัฒน์  สนาะลๅ่า  อัยการจังหวัดคุຌมครองสิทธิละชวยหลือทางกฎหมาย 

       ละการบังคับคดีจังหวัดลย 
43.  นายธนะรัตน์  ฉมมงคล  ผูຌอ่านวยการศูนย์คุຌมครองคนเรຌทีไพึไงจังหวัดลย 
44.  นายพรสิทธิ์  วิรจน์   ผอ.สถานพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชนจ.ลย 
45.  นางวริสรา  คมทຌ   ทนหัวหนຌาบຌานพักดใกละครอบครัวจังหวัดลย  
46.  นายทัถชัย   สภาพันธ์  ทนศึกษาธิการจังหวัดลย  
47.  นายประสงค์   อีไยมวียง  ทนผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต 19  
48.  นายวิรัตน์   พุทธทองศรี  ทนผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลยขต แ 
49.  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต โ  
50.  นายพิสุทธิ์   สนมือง  ผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลยขต ใ  
51.  นายทศพร   จันทศร   ทนผอ.สนง.ศูนย์การศึกษานอกรงรียนจังหวัดลย 
52.  นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม  ผูຌอ่านวยการศูนย์การศึกษาพิศษจังหวัดลย 
53.  นายอ่านวย  วงศ์อุดมมงคล  ผูຌอ่านวยการส่านักงานพัฒนาฝมือรงงานลย 
54.  นายจริญ  สงอรุณ   ทนผูຌอ่านวยการขวงทางหลวงลยทีไ ํ   
55.  นางอัศนีย์   นาราศร   ทนผูຌอ่านวยการขวงทางหลวงลยทีไ ๎ ิดานซຌายี 
56.  นายกษม   สัจจารักษ์  ผูຌอ่านวยการขวงทางหลวงชนบทลย  
57.  นายวีระวัฒน์   ทะคง   ผูຌอ่านวยการทาอากาศยานลย 
58.  นางสาวจุฑามาศ จิจริญ   ผอ.สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย จังหวัดลย 
59.  นายวิชัย  มานะ   ทนนายดานศุลกากรทาลีไ 
60.  นางหัทยา   ทิพยะวัฒน์  นายดานศุลกากรชียงคาน 
61.  นางภาวนา  กียรติชูศักดิ์  สรรพสามิตพืๅนทีไลย 
62.  นางสาววิชาดา    จุนบุญ     ธนารักษ์พืๅนทีไลย  
63.  นายบุญชู  ศรีเตรภพ  ทนผูຌอ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
64.  นายวิชียร  สุขจิตร   ทนหัวหนຌาส่านักงานสาขาชัไงตวงวัด ขต โ-่ ลย  
65.  นายธนภัทร  จันทรสีมาวรรณ  ทน ผอ.ส่านักจัดการทรัพยากรปຆาเมຌทีไ ๆ ิอุดรธานีี 
66.  นางนัคมน  งินมัไน   หัวหนຌาส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลย 
67.  นายกรียงเกร   ภาคพิศษ  ผูຌอ่านวยการครงการชลประทานลย 
68.  นายปฏิพัทธ์  อุดมสมุทรหิรัญ  ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ดานซຌาย 
69.  นางรจนา  อกรัตน์   ทนผูຌอ่านวยการสถานีพัฒนาทีไดินจังหวัดลย 
70.  นายสุริยัน  สมา   ผอ.ศูนย์วิจัยพราะพันธ์สัตว์นๅ่าจืดจังหวัดลย  
71.  นายวช   ทองนาค   ผูຌอ่านวยการศูนย์หมอนเหมฉลิมพระกียรติฯ ลย 
72.  นางสาวธารารัตน ์ บุญรืองศรี  ทนผอ.ศูนย์วิจัยละพัฒนาการกษตรลย ิพืชเรดิมี 
73.  นายวรพงษ์  ภูมิสม   ผอ..ศูนย์สงสริมละพัฒนาอาชีพการกษตรจังหวัดลย ิกษตรทีไสูงี 
74.  นายวีระพงษ์  ริมเธสง   ทนผอ. ศูนย์สงสริมละพัฒนาอาชีพการกษตรลย ิพืชสวนี 
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75.  นายสุริย  อุดค่าทีไยง  ทนผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ลย   
76.  นายสมศักดิ์  ทองปัน   ทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดลย   
77.  นายยุทธพงษ์  กຌวบุต   หัวหนຌาขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาภูหลวง 
78. นายพิษณุ   ฿บขใม   หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูสวนทราย   
79.   พ.ต.สราวุธ  อัศรพธิดช  ทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.ิที   
80.   ร.อ.จ่านงค์  หาบຌานทน  ทน ผบ.ร.8 พัน 1 
81.   ร.ต.อ.อัศวิน  สีดา   ทนผบ.รຌอย ิสบ.๎ี รຌอย ตชด.246  
82.   ร.ต.อ.สมีย ์  จุปะมัตา  ทนผบ.รຌอย ิสบ.๎ี รຌอย ตชด.247 
83.   นายทรงศักดิ์   พลดาหาญ  ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลย 
84.   นายบรรจง   สุรพุทธ   ทนผูຌอ่านวยการวิทยาลัยทคนิคลย  
85.   นางชนิตาพร   สนสุข บงตต์  ทนผูຌอ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลย 
86.   นายชีพวานนท์  ชติการพิพัฒน์  ทนผูຌอ่านวยการรงรียนลยพิทยาคม  
87.   นางสาวสุวาณี  วรศักดิ์   ทนผูຌอ่านวยการรงรียนราชประชานุคราะห์ทีไ 52 
88.   นายกฤษรมย์   กัลยาณมิตร   หัวหนຌาศูนย์ควบคุมรคติดตอน่าดยมลงทีไ 8.2 จ.ลย 
89.   นายพิสุทธิ์  พุทธรักษ์  ทนประธานสภากษตรกรจังหวัดลย 
90.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นายอ่าภอมืองลย 
91.   นายชาคริต  สงสวาง  ทนนายอ่าภอวังสะพุง 
92.   นายชัชพงษ ์  อาจกຌว   นายอ่าภอชียงคาน 
93.   นายสาวภูมารินทร์ คงพียรธรรม  นายอ่าภอดานซຌาย 
94.   นายบุญลิศ   ลันทนา   นายอ่าภอทาลีไ 
95.   นายปຂยะชาย   ศรีบุรินทร์  ทนนายอ่าภอภูรือ 
96.   นายภูริวัจน ์  ชตินพรัตน์  นายอ่าภอภูกระดึง 
97.   สิบอกชษฐา  ขาวประสริฐ  นายอ่าภอปากชม 
98. นายนท ี  พรมภักดี  นายอ่าภอนาหຌว 
99. นายกฤษฎา   พธิ์ชัย   นายอ่าภอนาดຌวง    
100. นายพงษ์ธณนท์  ปญัญาประชุม  นายอ่าภอภูหลวง 
101. วาทีไรຌอยตรี นครชัย สงมณี   นายอ่าภอผาขาว 
102. นายวิทยา  สันติกุล   นายอ่าภออราวัณ 
103. นายตอศักดิ์  สกุลวัฒน์  นายอ่าภอหนองหิน 
104. พ.ต.อ.ตอศักดิ์  อรัณยกานนท์  ผกก.สภ.มืองลย 
105. พ.ต.ท.สุจินต์  นาวารือน  ผกก.สภ.วังสะพุง  
106. พ.ต.ท.นัทยา  ทองจันทร์  ทน ผกก.สภ.ชียงคาน  
107. พ.ต.อ.ณัฐกฤต  ค่าวิศษชัย  ผกก.สภ.ภูรือ  
108. พ.ต.ท.ณัฐพงษ์   ทัศนียานนท์  ทนผกก.สภ.อราวัณ   
109. พ.ต.อ.สุร฿จ  รุงรือง   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
110. พ.ต.ท.ชยุต   พงศ์ธาตรี  ทนผกก.สภ.ภูหลวง     
111. พ.ต.ท.บรรจิด  จูจันทร์    ทน ผกก.สภ.นาดຌวง 
112. พ.ต.ท.สานิตย์  สุขสน   ทน ผกก.สภ.หนองหิน 
113. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีค่าดง  ผกก.สภ.ทาลีไ 
114. ร.ต.อ.เพบูลย์  ศิริสถิตย์   ทน ผกก.สภ.นาหຌว 
115. พ.ต.อ.กิตติ   ดงสมบูรณ์  ผกก.สภ.นาดินด่า 
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116. พ.ต.ท.พีรพัฒน์  กษา   ทนผกก.สภ.หนองหญຌาปลຌอง  
117. พ.ต.อ.คารมณ์   ผดุงพจน์  ผกก.สภ.พนทอง  
118. พ.ต.ต.สมพงษ์  ดอนอินทร์  ทน ผกก.สภ.คกงาม 
119. วาทีไ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม   ผูຌอ่านวยการส่านักงาน ป.ป.ช.ประจ่าจังหวัดลย 
120. นายศตบรรณ   พันธุวัน   ผูຌอ่านวยการส่านักตรวจงินผนดินจังหวัดลย 
121. นายสังคม   นาลา   ทนผูຌอ่านวยการการลือกตัๅงจังหวัดลย 
122. นายด่ารง  ทองศรี   ทนนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลย  
123. นายพูลสวัสดิ์  ภาคธูป   ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลย   
124. นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกทศมนตรีมืองลย 
125. นายนิคม  สุระกตุ   ปลัดทศบาลมืองลย 
126. นายธรรมนูญ   ภาคธูป   ผูຌจัดการส่านักงานพืๅนทีไพิศษลย+ 
127. นายกียรติพงษ์  คชวงษ์    ผอ.สนง.การทองทีไยวหงประทศเทย ส่านักงานลย 
128. นายณรงค์  สารพันธ์   ทนผอ.สนง.การกีฬาหงประทศเทย จังหวัดลย 
129. นายสิริพงษ์   สนหลวงอินทร์  ผอ.การยางหงประทศเทยจังหวัดลย 
130. นายวุฒิกร  กษกຌว   ทนผอ.สนง.คปภ.จังหวัดลย   
131. นายกียรติกຌอง  ภูสูงนิน   ผูຌจัดการเฟฟງาสวนภูมิภาคจังหวัดลย  
132. นายกมท  รามศิร ิ   ทนผูຌจัดการส่านักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาลย  
133. นายสุรพงษ์  อิไมอิบ   ทนผอ.ส่านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลย 
134. นายพิสุทธิ์  พุทธรักษ์  ทนประธานสภากษตรกรจังหวัดลย 
135. นายสุขสันต์  เชยยศ   ปງองกนัจังหวัดลย 
136. นายประวิทย์  ภิญญ   ลขานุการ สนง.ศอก.ปງองกันละปราบปรามยาสพติด จ.ลย 
137. นางสมพร   สิมสน    สมียนตราจังหวัดลย 
138. นายประจักษ์  รพรม   ผอ.กลุมงานด่ารงธรรม จ.ลย 
139. นายวสันต์  เทยสุวรรณ   ผอ.กลุมงานยุทธศาสตร์ละขຌอมูลพืไอการพัฒนา จ.ลย 
140. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่านักงาน จ.ลย 
141. นางมานิตา  จันทวาท  ทนหัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿นจังหวัดลย 
142. นางนันทรี  พุมฉัตร   จຌาพนักงานธุรการช่านาญงาน สนจ.ลย 
143. นายรัฐกรณ์  สองมืองสุข  นายชางเฟฟງาปฏิบัติการ สนจ.ลย 
144. นางสาวกิตตมิา  พรหมจักร  จຌาหนຌาทีไธุรการส่านักงานจังหวัดลย   
ผูຌเมขຌาประชุม 
1. รองผูຌวาราชการจังหวัดลย ินายสภณ สุวรรณรัตน์ี    ติดราชการ 
2. รองผูຌวาราชการจังหวัดลย ินายพรชัย ถมกระจางี    ติดราชการ 
3. รงงานจังหวัดลย       ติดราชการ 
4. ผูຌอ่านวยการรงพยาบาลจิตวชลยราชนครินทร์    ติดราชการ 
5. ผูຌก่ากับดานตรวจสอบคนขຌามืองจังหวัดลย     ติดราชการ 
6. สรรพากรพืๅนทีไลย       ติดราชการ  
7. ผอ.ส่านักงานบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ ่ ิขอนกนี    ติดราชการ 
8. ผอ.ศูนย์วิจัยละบ่ารุงพันธ์สัตว์ลย      ติดราชการ 
9. หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูรือ      ติดราชการ 
10. หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูกระดึง      ติดราชการ 
11. หัวหนຌาดานตรวจพืชทาลีไ       ติดราชการ 
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12. หัวหนຌาดานกักกันสัตว์ลย       ติดราชการ 
13. หัวหนຌาครงการฟ้นฟูอาหารชຌางปຆาลย     ติดราชการ 
14. หัวหนຌาขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาภูคຌอ-ภูกระต     ติดราชการ  
15. หัวหนຌาหนวยอนุรักษ์ละจัดการตຌนนๅ่าล่านๅ่าสัก    ติดราชการ 
16. ผบ. มทบ.28        ติดราชการ 
17. ผบ.นพค. 23        ติดราชการ 
18. ผูຌบังคับหนวยฉพาะกิจกรมทหารพรานทีไ 21    ติดราชการ 
19. หนวยประสานงานชายดนทีไ โ      ติดราชการ 
20. หน.สถานีรือชียงคาน นรข.ขตหนองคาย     ติดราชการ 
21. สว.รน.กก ํํ บก.รน.ิต่ารวจนๅ่าี      ติดราชการ 
22. สารวัตรสถานีต่ารวจทองทีไยว ๒ กองก่ากับการ ๏ กองบังคับการต่ารวจทองทีไยว ติดราชการ 
23. ทรศัพท์จังหวัดลย       ติดราชการ  
24. ผอ.รงรียนต่ารวจตระวนชายดนบຌานหนองคน      ติดราชการ  
25. ผกก.สภ.ดานซຌาย        ติดราชการ 
26. ผกก.สภ.ปากชม        ติดราชการ 
27. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
28. ผกก.สภ.ชียงกลม       ติดราชการ 
29. นายกหลากาชาดจังหวัดลย      ติดภารกิจ 
30. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัลย      ติดภารกิจ 
31. นายกทศมนตรีมืองวังสะพุง      ติดราชการ 
32. จาจังหวัดลย        ติดราชการ 
33. หัวหนຌาเปรษณีย์จังหวัดลย      ติดราชการ 
34. หัวหนຌาสถานีเฟฟງารงสูงจังหวัดลย     ติดราชการ 
35. หัวหนຌาสนง.กองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรสาขาจ.ลย   ติดราชการ 
36. ประธานหอการคຌาจังหวัดลย      ติดภารกิจ 
37. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลย     ติดภารกิจ 
38. ประธานชมรมก่านันผูຌ฿หญบຌานจังหวัดลย     ติดภารกิจ 
39. นายกสมาคมธุรกิจการทองทีไยวจังหวัดลย     ติดภารกิจ   
40. ผูຌทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลย     ติดภารกิจ 
41. ผูຌอ่านวยการธนาคารออมสินขตลย     ติดภารกิจ 

ริไมประชุม วลา  ์๕.๏์  น. 
 ดยมี นายชัยวัฒน์  ชืไนกสุม ผูຌวาราชการจังหวัดลย ป็นประธานทีไประชุมฯ ครัๅงทีไ โ/๎๑๒โ ประจ่าดือน
กุมภาพันธ์ โ5ๆโ วันพุธทีไ โ็  กุมภาพันธ์  ๎๑๒โ ละเดຌด่านินการตามระบียบวาระการประชุมดังนีๅ 
พิธีการกอนประชุม ํ. ผูຌขຌารวมประชุมสวดมนต์เหวຌพระฯ  
                   ๎. ผูຌขຌารวมประชุมยืนถวายความคารพพระฉายาลักษณ์สมดใจพระจຌาอยูหัว  
                                    มหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร  
      ใ. การมอบครืไองหมาย รักษาดินดนยิไงชีพ จ่านวน แ ราย ิทีไท่าการปกครองจังหวัดลยี 
              4.  การมอบงินรางวัล ลละกียรติบัตร การประกวดออกบบผຌาทอพืๅนบຌานวิถีเทลย  
                                   ตามคอนซใปต์งาน สຌนฝງาย สายเหม ยง฿ย วิถีเทลย จ่านวน แแ รางวัล  
                                   ิสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลยี 
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                                    5.  การลงนาม฿นบันทึกความรวมมือ ิMOUี พืไอขับคลืไอนวาระจังหวัดลย ิTHAI LOEI ไ.เ  ี
       ครงการจังหวัดสุขภาพดี ลย ขยับทากับสน ประจ่าปงบประมาณ โ5ๆโ  
                                         ิส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดลยี 
   ๆ. การน่าสนอขาวดนรอบดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆโ จ่านวน แโ ขาว ิสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลยี   
มติทีไประชุม  รับทราบ 
ระบียบวาระทีไ ํ       รืไอง ประธานจຌง฿หຌทีไประชุมทราบ  
   แ.แ ขຌาราชการเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน/ยຌายมาด ารงต าหนง฿หม  
ประธาน  - นางสาววิชาดา  จุนบุญ  ต่าหนงดิม ธนารักษ์พืๅนทีไ ิผูຌอ่านวยการตຌนี  

ส่านักงานธนารักษ์พืๅนทีไล่าพูน เดຌรับตงตัๅง฿หຌมาด่ารงต่าหนง ธนารักษ์พืๅนทีไ  
ิผูຌอ่านวยการสูงี ส่านักงานธนารักษ์พืๅนทีไลย   

มติทีไประชุม  รับทราบ  
   .ํ๎ ขຌาราชการยຌายเปด ารงต าหนงทีไจังหวัดอืไน/กษียณอายุราชการ 
               - นายสุรัตน์ นุຌยปງอม ธนารักษ์พืๅนทีไ ิผูຌอ่านวยการสูงี ส่านักงานธนารักษ์พืๅนทีไลย 
   ยຌายเปด่ารงต่าหนง ธนารักษ์พืๅนทีไ ิผูຌอ่านวยการสูงี ส่านักงานธนารักษ์พืๅนทีไราชบุรี 
   แ.ใ มอบหมายภารกิจ สืบนืไองจากการรับสดใจฯ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ     
   สยามบรมราชกุมารี ดังนีๅ 
   - อ่าภอนาหຌว ด่านินการส่ารวจความตຌองการรืไองตูຌอบสินคຌากษตรของประชาชน 
   - อ่าภอนาดຌวง จัดท่าครงการอุปกรณ์กีฬาส่าหรับคนพิการ  
   - กษตรจังหวัดลย ด่านินการน่าเกเข/เกพืๅนมืองจากอ่าภอดานซຌาย ฿หຌอ่าภอนาดຌวง 
   ละอ่าภอปากชม พืไอลีๅยงสริมสรຌางรายเดຌตอเป 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏลย วาดภาพหຌองสมุดรงรียนต่ารวจตระวนชายดนบຌานหนองคน  
   ต่าบลนาดຌวง อ่าภอนาดຌวง 
มติทีไประชุม  รับทราบ 
ระบียบวาระทีไ ๎ รืไองรับรองรายงานการประชุมฯ ครัๅงทีไ แ/๎๑ๆโ ประจ าดือน มกราคม  ๎๑ๆโ 
                              ซึไงจัดประชุมฯ มืไอวันพุธทีไ ใเ มกราคม โ5ๆโ  ณ หຌองประชุมศรีสองรัก ชัๅน ๑ ศาลากลาง

 จังหวัดลย ิส านักงานจังหวัดลยี 
      - รายงานการประชุมฯ มีทัๅงหมด  แ้  หนຌา ดยส่านักงานจังหวัดลยเดຌจຌง฿หຌ    ทุก
ทานตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานทาง www.loei.go.th/LW เปทีไมนูประชาสัมพันธ์ หัวขຌอ 
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  ลຌว  ตามหนังสือจังหวัดลย ทีไ ลย ์์ํ๓.๏/ว 
แแใ  ลงวันทีไ โเ  กุมภาพันธ์  โ5ๆโ 

มติทีไประชุม  รับทราบละรับรองรายงานการประชุมครัๅงทีไ ครัๅงทีไ แ/๎๑ๆโ ประจ าดือน มกราคม  ๎๑ๆโ 
                             ซึไงจัดประชุมฯ มืไอวันพุธทีไ ใเ มกราคม โ5ๆโ  ณ  ณ หຌองประชุมศรีสองรัก ชัๅน ๑         

ทุกวาระเมมีขຌอกຌเข 

ระบียบวาระทีไ ๏ รืไองสืบนืไองจากการประชุมครัๅงทีไ แ/๎ ๑ๆโ ประจ าดือนมกราคม  โ5ๆโ  ซึไงจัดประชุมฯ  
   มืไอวันพุธทีไ ใเ  มกราคม  โ5ๆโ  หຌองประชุมศรีสองรัก ชัๅน ๑ ศาลากลางจังหวัดลย 
   - เมมี - 
มติทีไประชุม  รับทราบ 
ระบียบวาระทีไ 4 รืไองพืไอทราบ ิน าสนอดยหัวหนຌาสวนราชการี 

 ไ.แ การจัดท านๅ าอภิษก฿นการพระราชพิธีบรมราชาภิษก ิส านักงานจังหวัด
ลยี 
  ฿นคราวประชุมคณะกรรมการอ่านวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิษก 
 มืไอวันทีไ โๆ มกราคม โ5ๆโ ดยมีสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

รก.หน.สนจ.ลย 

รก.หน.สนจ.ลย 

http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
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   สดใจป็นองค์ประธานการประชุมซึไงทีไประชุมเดຌรับทราบรืไองคณะกรรมการฝຆายจั ด 
   พิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิษก เดຌมอบหมาย฿หຌกระทรวงมหาดเทย ป็นหนวยงาน 
   รับผิดชอบด่านินการจัดท่านๅ่าอภิษกของจังหวัด พืไอน่าเปประกอบพิธีสกนๅ่าอภิษก 

฿นการพระราชพิธีบรมราชาภิษกตอเป ดังนัๅน พืไอ฿หຌการจัดท่านๅ่าอภิษกของจังหวัด 
ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย สมพระกียรติยศทุกประการ จึงขอ฿หຌจังหวัดตรียมความพรຌอม 
฿นการด่านินการ ดังนีๅ 
แ. จัดท่าค่าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการอ่านวยการจัดท่านๅ่าอภิษกของจังหวัด ละคณะกรรมการ 
ฝຆายตาง โ พืไอตรียมความพรຌอม฿นการจัดท่านๅ่าอภิษกของจังหวัด ฿หຌป็นเปดຌวยความ
รียบรຌอย ละสมพระกียรติ      
โ. การตรียมการจัดพิธีท่านๅ่าอภิษกของจังหวัด ฿นวัน วลา ละฤกษ์ทีไส่านักพระราชวัง  
ก่าหนดเวຌ ดังนีๅ 

                 โ.แ วันสาร์ทีไ ๆ มษายน โ5ๆโ ฤกษ์ แแ.5โ น. ถึง แโ.ใ่ น. : พลีกรรมตักนๅ่า     
                               จากหลงนๅ่าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ดยผูຌวาราชการจังหวัด ป็นประธาน฿นพิธี 
                                    โ.โ วันจันทร์ทีไ ่ มษายน โ5ๆโ ฤกษ์ แ .็แเ น. ถึง โโ.เเ น. : พิธีท่านๅ่าอภิษก 
    จริญพระพุทธมนต์ ดยผูຌวาราชการจังหวัด ป็นประธาน฿นพิธี ณ สถานทีไทีไจังหวัดก่าหนด 
                                    โ.ใ วันอังคารทีไ ๕ มษายน โ5ๆโ ฤกษ์ แโ.เเ น. : วียนทียนสมภชนๅ่าอภิษก  
   ดยผูຌวาราชการจังหวัด ป็นประธาน฿นพิธี ณ สถานทีไทีไจังหวัดก่าหนด 
                                        ฿นการนีๅ จังหวัดเดຌก่าหนดจัดพิธีพลีกรรมตักนๅ่า ละพิธีท่านๅ่าอภิษก ณ สถานทีไ 
   ตามรางก่าหนดการ ดังนีๅ 

            ิรางี 
                                      ก าหนดการ 

                                        พลีกรรมตักนๅ าจากหลงนๅ าศักดิ์สิทธิ์ 
                                   วันสาร์ทีไ ๆ มษายน พุทธศักราช โ5ๆโ  ณ ถๅ าพียงดิน วัดถๅ าผาปู่ 

                                           บຌานนาอຌอ หมูทีไ ้  ต าบลนาอຌอ อ าภอมืองลย จังหวัดลย 
                                         --------------------- 

วลา  แเ นาฬิกา -   ผูຌรวมพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักนๅ่าศักดิ์สิทธิ์พรຌอมกัน ณ บริวณประกอบพิธี 
   -   ประธานพิธีดินทางถึงบริวณหลงนๅ่าศักดิ์สิทธิ์ 
   -   ประธานพิธีจุดธูปทียนบูชาพืไอประกอบพิธีพลีกรรมตักนๅ่าจากหลงนๅ่าศักดิ์สิทธิ์ 
   -   บัณฑิตอานองการบวงสรวงพืไอประกอบพิธีตักนๅ่าศักดิ์สิทธิ์จากหลงนๅ่า 
ฤกษ์วลา  -   ประธานพิธีตักนๅ าจากหลงนๅ าศักดิ์สิทธิ์฿สภาชนะทีไตรียมเวຌ 
แแ นาฬิกา ๑๎ นาที     พืไอน าเปประกอบพิธีท านๅ าอภิษก  
ถึง วลา แโ.ใ่ นาฬิกา -   จຌาหนຌาทีไชิญนๅ่าจากหลงนๅ่าศักดิ์สิทธิ์เปพักเวຌ ณ สถานทีไอันหมาะสม 

    ละสมพระกียรติ พืไอรอท่าพิธีท่านๅ่าอภิษก 
-   สรใจพิธี 

หมายหตุ  แ.  ผูຌวาราชการจังหวัด  ป็นประธาน฿นพิธี 
                                 2.  การตงกาย -   ขຌาราชการ    ตงครืไองบบปกติขาว 
      -   ประชาชนทัไวเป ชุดสุภาพ สีออน 
                                                                      

     /ิรางี...่ 
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               ิรางี 
 พิธีท านๅ าอภิษก 

 วันจันทร์ทีไ ๔ ละวันอังคารทีไ ๕ มษายน พุทธศักราช โ5ๆโ 
 ณ พระอุบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง 

 ต าบล กุดป่อง อ าภอมืองลย จังหวัดลย 
- - - - - - - - - - - - - - - 

วันจันทร์ทีไ ่  มษายน พุทธศักราช โ5ๆโ 

วลา  แ5  นาฬิกา -   ผูຌรวมพิธีพรຌอมกัน ณ สถานทีไประกอบพิธีท่านๅ่าอภิษก 
วลา  แๆ  นาฬิกา -   ประธานพิธีถึงบริวณสถานทีไประกอบพิธี 
   -   ประธานพิธีจุดธูปทียนทีไหนຌาครืไองสังวยบูชาฤกษ์ 
   -   บัณฑิตหรือหรอานองการบูชาฤกษ์ 
   -   ประธานพิธีขຌาสูสถานทีไประกอบพิธีท่านๅ่าอภิษก 
   -   ประธานพิธีจุดธูปทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -   จຌาหนຌาทีไอาราธนาศีล 
   -   ประธานสงฆ์฿หຌศีล 

วลา  แ็  นาฬิกา -   ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมทวดา฿นการพิธีท านๅ าอภิษก 

   -   ประธานสงฆ์จิมทียนชัย ทียนมงคล ละทียนพุทธาภิษก 
   -   ประธานพิธีถวายทียนชนวนดประธานสงฆ์ 
ฤกษ์วลา  -   ประธานสงฆ์จุดทียนชัย ละทียนพุทธาภิษก 

แ็ นาฬิกา แเ นาที      ิขณะนีๅ พระสงฆ์ ใเ รูป จริญพระพุทธมนต์คาถาจุดทียนชัย 
ถึงวลา โโ.เเ นาฬิกา       จຌาหนຌาทีไประคมฆຌองชัย ดุริยางค์บรรลงพลงี 
   -   จຌาหนຌาทีไอาราธนาพระปริตร 
   -   พระสงฆ์ ๏์ รูป จริญพระพุทธมนต์ 
                                       ิกอนทีไพระสงฆ์จะจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทเตรสรณคมน์ ิพุทธังี 
                                       ชิญประธานพิธีจุดทียนมงคล ทียนหนຌาพระ ละทียนนวหรคุณี 
   -   พระสงฆ์จริญพระพุทธมนต์จบ นิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ 
   -   จຌาหนຌาทีไนิมนต์พระสงฆ์ถราจารย์ ละพระสวดภาณวาร ขึๅนอาสน์สงฆ์ 
   -   ประธานจุดทียนทอง ทียนงิน ละธูปทียนหนຌาตียงพระสวดภาณวาร 
   -   จຌาหนຌาทีไอาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร 
   -   พระสงฆ์ถราจารย์ ละพระสงฆ์สวดภาณวาร จะเดຌผลัดปลีไยนกัน 
                                      นัไงจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ละสวดภาณวารตอเป จนถึงวลาอันควร 
วันอังคารทีไ ้ มษายน  พุทธศักราช โ5ๆโ วียนทียนสมภชนๅ าอภิษก 

วลา ้  นาฬิกา  -   ผูຌรวมพิธีลีๅยงพระ฿นการพิธีท่านๅ่าอภิษก พรຌอมกัน ณ สถานทีไประกอบพิธี 
   -   ประธานพิธีจุดธูปทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -   จຌาหนຌาทีไอาราธนาศีล 
   -   ประธานสงฆ์฿หຌศีล 
   -   ประธานพิธีชิญ฿บพลู ๓ ฿บ ถวายประธานสงฆ์จริม฿บพลู 
   -   ประธานสงฆ์ถวาย฿บพลู ๓ ฿บ ดพระสงฆ์ถราจารย์ ิ ทีไเม฿ชรูปดียวกับประธานสงฆ์ทีไจุดทียนชัย  ี

/วลา...้ 
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วลา  แเ  นาฬิกา -   พระถราจารย์ประธานสงฆ์ดับทียนชัย 
       ิขณะนีๅ พระสงฆ์ ใเ รูป จริญพระพุทธมนต์คาถาดับทียนชัย 
       จຌาหนຌาทีไประคมฆຌองชัย ดุริยางค์บรรลงพลง 
   -   ประธานสงฆ์จือนๅ่าพระพุทธมนต์฿นนๅ่าอภิษก ละมอบ฿หຌประธานพิธี 
   -   ประธานพิธีตักนๅ่าอภิษก฿สคนท พืไอตรียมชิญเปกระทรวงมหาดเทย 
   -   ประธานพิธีละขຌาราชการประคนภัตตาหารดพระสงฆ์ ๏์ รูป 
   -   ประธานพิธีละขຌาราชการถวายจตุปัจจัยเทยธรรมดพระสงฆ์ 
   -   ประธานสงฆ์อนุมทนา 
   -   ประธานพิธีกรวดนๅ่า – รับพร 
วลา  แโ  นาฬิกา -   ตัๅงพิธีบายศรีวียนทียนสมภชนๅ าอภิษก 

   -   บัณฑิตหรือหร ท่าพิธีบายศรี ละบิกวนวียนทียน วนทีไ แ ละสง฿หຌประธานพิธี 
       ประธานพิธีมืไอรับวนวียนทียนจากบัณฑิตหรือหรลຌววักวนทีไจุดทียนลຌวขຌาหาตัว 
       ใ ครัๅง ลຌว฿ชຌมือขวาบกควันออก ลຌวสงตอ฿หຌคนทีไอยูทางซຌายมือ วียนเปจนครบ 
       ใ รอบ มืไอครบลຌวคนสุดทຌายสง฿หຌบัณฑิตหรือหรผูຌท่าหนຌาทีไบิกวนทียน  
                                   -  สรใจพิธี 
หมายหตุ  แ. พระสงฆ์฿นพิธี ฿ชຌพัดยศ 
   โ. ผูຌวาราชการจังหวัด ป็นประธาน฿นพิธี 
   ใ. การตงกาย  - ขຌาราชการ ตงครืไองบบตใมยศ 
      - ประชาชนทัไวเป ชุดสุภาพ สีออน 
                               ใ. ฿หຌจังหวัดชิญคนทนๅ่าอภิษกของจังหวัด ิจ่านวน ๓๒ ฿บี สง฿หຌกระทรวงมหาดเทย 

 ฿นวันพุธทีไ แเ ถึงวันพฤหัสบดีทีไ แแ มษายน โ5ๆโ พืไอรวบรวมกใบรักษาเวຌทีไกระทรวงมหาดเทย 
 ไ. ส่าหรับการประกอบพิธีสกนๅ่าอภิษกรวมจากกรุงทพมหานคร ละ ๓๒ จังหวัด  
 ฿นวันพฤหัสบดีทีไ แ  ่มษายน โ5ๆโ ณ วัดสุทัศน์ทพวราราม ิ ซึไงจะมีการหชิญคนทนๅ่าอภิษก
 จากกระทรวงมหาดเทย เปยังวัดสุทัศนทพวรารามี ละการหชิญนๅ่าอภิษก จากวัด
 สุทัศน์ทพวรารามเปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฿นวันศุกร์ทีไ แ้ มษายน โ5ๆโ นัๅน 
 กระทรวงมหาดเทยจะเดຌจຌง฿หຌจังหวัดรวม฿นพิธีดังกลาวตอเป 
 5. ฿หຌจังหวัดบันทึกภาพนิไงพรຌอมค่าบรรยาย฿ตຌภาพ จ่านวน โเ ภาพ ละภาพคลืไอนเหว
 ฿นพิธีตามขຌอ แ สง฿หຌกระทรวงมหาดเทย ภาย฿นวันทีไ โ5 มษายน โ5ๆโ  

                                    จังหวัดเดຌตรียมการตามทีไกระทรวงมหาดเทยจຌงด่านินการลຌว ละมืไอเดຌรับจຌง 
                           นวทางด่านินการพิไมติมประการ฿ด จังหวัดจะรีบจຌงสวนราชการหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
        ด่านินการดยดวนตอเป  จึงน่ารียนทีไประชุมพืไอปรดทราบ 
มติทีไประชุม       รับทราบ    

  ไ.โ พระราชนิพนธ์ หลักราชการ ิส านักงานจังหวัดลยี 
   พระบาทสมดใจพระมงกุฎกลຌาจຌาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธ์ หลัก
ราชการ                ซึไงถือเดຌวาป็นหลักคุณธรรมละจริยธรรม฿นวิชาชีพขຌาราชการทีไส่าคัญยิไง ส่าหรับ
ขຌาราชการพึงยึดถือ  ป็นนวทางประพฤติปฏิบัติราชการ ํ์ ประการ มี฿จความ

ส่าคัญสรุปเดຌดังนีๅ  
 แ. ความสามารถ หมายถึง ความช่านาญ฿นการปฏิบัติงาน฿นดຌานตาง โ ฿หຌป็นผลส่ารใจ 
 เดຌดียิไงกวาผูຌมีอกาสทา โ กัน    
 โ. ความพียร หมายถึง ความกลຌาหาญเมยอทຌอตอความยากล่าบาก ละบากบัไนพืไอจะขຌาม
 ความขัดขຌอง฿หຌจงเดຌ ดย฿ชຌความวิริยภาพมิเดຌลดหยอน 

/ใ.ความ...แเ 

รก.หน.สนจ.ลย 
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 ใ. ความมีเหวพริบ หมายถึง รูຌจักสังกตหในดยเมตຌองมี฿ครตือนวา มืไอมีหตุชนนัๅน 
 จะตຌองปฏิบัติการอยางนัๅน พืไอ฿หຌบังกิดผลดีทีไสุดกกิจการทัไวเปละรีบท่าการอันหในควรนัๅนดยฉับพลัน 
 ไ. ความรูຌ ทาถึงการณ์ หมายถึง รูຌจักปฏิบัติการอยางเรจึงจะหมาะสมกวลา             
 ละอยางเรทีไเดຌรับหตุผลสมถึงจะป็นประยชน์ทีไสุด 
 5. ความซืไอตรงตอหนຌาทีไ หมายถึง ตัๅง฿จกระท่ากิจการซึไงเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต 
 ๆ. ความซืไอตรงตอคนทัไวเป หมายถึง ฿หຌประพฤติซืไอตรงตอคนทัไวเป รักษาตน฿หຌป็นคนทีไ 
 ขาทัๅงหลายจะชืไอถือเดຌ 
 ็. ความรูຌจักนิสัยคน ขຌอนีๅ ป็นขຌอส่าคัญส่าหรับผูຌมีหนຌาทีไติดตอกับผูຌอืไน เมวาจะป็นผูຌ฿หญหรือผูຌนຌอย 
 ่. ความรูຌจักผอนผัน หมายความวา ตຌองป็นผูຌทีไรูຌจักผอนสัไนผอนยาว วามืไอ฿ดควรตัดขาด 
 ละมืไอ฿ดควรอนออน หรือผอนผันกันเดຌ มิ฿ชตจะยึดถือป็นหลักกณฑ์หรือระบียบอยางดียว   
 ซึไงจะกอ฿หຌกิดผลสีย ควรจะยืดหยุนเดຌ   
 ้. ความมีหลักฐาน ขຌอนีๅประกอบดຌวยหลักส่าคัญ ๏ ประการ คือ มีบຌานอยูป็นทีไป็นทาง 
 มีครอบครัวอันมัไนคง ละตัๅงตนเวຌ฿นทีไชอบ 
 แเ.ความจงรักภักดี หมายความวา ยอมสียสละพืไอประยชน์หงชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 

      ส่านักงานจังหวัดลยจึงขอนຌอมน่าพระราชนิพนธ์ หลักราชการ น่ารียนทีไประชุม      
    พืไอปรดทราบ ละขอเดຌพิจารณาน่าเปป็นนวทาง฿นการประพฤติปฏิบัติตอเป 
ประธาน   ฿หຌทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ นຌอมน่าพระราชนิพนธ์ หลักราชการ              
   น่าป็นนวทาง฿นการประพฤติปฏิบัติตอเป 
มติทีไประชุม       รับทราบ        

 ไ.ใ การสมัครขอรับรางวัลลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.โ5ๆโ ฿นสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ 
 หรือ PMQA ิส านักงานจังหวัดลยี  
  ดຌวยจังหวัดลยเดຌสมัครขอรับรางวัลลิศรัฐ ประจ่าป พ.ศ.โ5ๆโ ฿นสาขาการบริหาร
 จัดการภาครัฐ หรือ PMQA ประภท กณฑ์การประมินสถานะหนวยงานภาครัฐ฿นการป็นระบบ

   ราชการ ๐.เ ิPMQAไ.เี ผานระบบ Online ของส่านักงาน ก.พ.ร. จึงขอความรวมมือ
   ทุกสวนราชการ฿หຌความส่าคัญกับการน่ากณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ  PMQA ไ.เ 
   มา฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาองค์กร ละก่าชับ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบงาน PMQA   
   ของตละสวนราชการ฿หຌความรวมมือ฿นการสงขຌอมูล PMQA ฿หຌส่านักงานจังหวัดลยตาม     
   หຌวงวลาทีไก่าหนด พืไอจะเดຌรวบรวมผลการด่านินงาน PMQA ฿นภาพรวมของจังหวัดลยตอเป 
ประธาน    ก่าหนดนัดหมายประชุมคณะกรรมการการน่ากณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
   ภาครัฐ ิ PMQA ไ.เ  ีมา฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาองค์กร ดยมอบรองผูຌวาราชการจังหวัดลย                
   นายสภณ  สุวรรณรัตน์ ป็นประธาน 
มติทีไประชุม  รับทราบ     

4.4 รายงานสถานการณ์ละคุณภาพอากาศ ิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลยี 
 รายงานสถานการณ์ละคุณภาพอากาศจังหวัดลย ณ วันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึไงวัด
ปริ มาณ PM2.5 ฿นจั งหวั ดลยทีไ  25 มิ ลลิ กรั ม ดยสถานี ตรวจวั ดคุณภาพอากาศ                                   
ภาคตะวันออกฉียงหนือมีอยู 3 จังหวัดเดຌก จังหวัดขอนกน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลย 

มติทีไประชุม  รับทราบ     
   ไ.5  ครงการบูรณาการสรຌางรอยยิๅม...คลืไอนทีไ฿หຌกับประชาชนจังหวัดลย ครัๅงทีไ  ไ  ประจ าป ี
                                   งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒โ ประจ าดือน มีนาคม  โ5ๆโ  ิทีไท าการปกครองจังหวัดลยี  

 ก่าหนดจัดออก฿หຌบริการ฿นวันพุธทีไ  แใ มีนาคม โ5ๆโ พืๅนทีได่านินการคือ 
รงรียนบຌานกุดลันนຌอยคีรี หมูทีไ แ5 ต่าบลคกขมิๅน อ่าภอวังสะพุง จังหวัดลย   

/จึงรียน...แแ 

รก.หน.สนจ.ลย 

นพ.สสจ.ลย 
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            จึงรียนประชาสัมพันธ์มาพืไอทราบ ละขอชิญรวม฿นการด่านินครงการฯ 

 ตามวัน วลาละสถานทีไดังกลาวดยพรຌอมพรียงกัน 

 ผลการด านินครงการ ครัๅงทีไ ไ มืไอวันทีไ โใ มกราคม โ5ๆโ ณ รงรียนบຌานหินสอ  
 หมูทีไ ๆ ต่าบลปลาบา อ่าภอภูรือ จังหวัดลย 
  แ. ครงการจาะบอบาดาล ประปาหมูบຌานหินสอ หมูทีไ  ๆ ต่าบลปลาบา ส่านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ                ละสิไงวดลຌอม เดຌลงพืๅนทีไตรวจสอบลຌวบริวณดังกลาวป็นภูขาสูงชันละเมมีอกสารสิทธิทางทีไดิน 
             ท่า฿หຌเมสามารถด่านินการจาะเดຌตาม พรบ.นๅ่าบาดาล พ.ศ. โ5โเ ประกอบกับผนทีไนๅ่าบาดาล 
             พบวาบริวณดังกลาวป็นพืๅนทีไศักยภาพนๅ่าบาดาลนຌอย จึงเดຌด่านินการสงรืไอง฿หຌกับ 
             ส่านักงานทรัพยากรนๅ่าบาดาล ขต ไ ขอนกน พิจารณา฿หຌความชวยหลือตามอ่านาจหนຌาทีไตอเป 
       โ. ครงการกอสรຌางสะพานคอนกรีตสริมหลใก ขຌามหຌวยขຌาวมัน หมูทีไ ๆ บຌานหินสอ  
   ต่าบลปลาบา ขนาดกวຌาง ไ มตร ยาว โ5 มตร ละเมมีทางทຌา มืไอวันทีไ โใ มกราคม โ5ๆโ   
   วลา แใ.เเ น. ส่านักงานชลประทานทีไ 5 อุดรธานี ตรวจสอบพืๅนทีไ ละนวทางการกอสรຌางป็น  
    box culvert ละมอบ฿หຌครงการชลประทานลย ตรียมความพรຌอมดຌานผลส่ารวจพืไอ
ออกบบ          ละจะเดຌขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอเป 
               ใ. ครงการซอมสรຌางถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ิดยวิธี Pavement  In Place 
Recyclingี    สายปลาบา-หินสอ ต่าบลปลาบา จ่านวน โ ชวงระยะทาง โ.แโเ กม. จังหวัดเดຌ 
   ประสานเปยังขวงทางหลวงชนบทลยละอ่าภอภูรือรียบรຌอยลຌว ขณะนีๅอยูระหวางการ 

รอการประสานจากองค์การบริหารสวนต่าบล฿นพืๅนทีไสนอครงการพืไอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบพัฒนาจังหวัดเปยังขวงทางหลวงชนบทลย จึงน่ารียนทีไประชุมพืไอปรดทราบ 

มติทีไประชุม รับทราบ 

4.6 สรุปผลการบิกจายงนิงบประมาณ ของสวนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒โ  
  ละรายงานผลการบิกจายงินงบประมาณของจังหวัดลย ิงบยุทธศาสตร์จังหวัดลยี 

 ประจ าดือน กุมภาพันธ์  โ5ๆโ  ตัๅงตวันทีไ ํ  ตุลาคม  โ5ๆแ ถึงวันทีไ  โ5 กุมภาพันธ์  โ5ๆโ   
 สิ านักงานคลังจังหวัดลยี     

ผูຌทนคลัง.จ.ลย งบประมาณสวนราชการ ิfunction) เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 4,082.79 ลຌานบาท    
จัดท่า฿บ PO ฿นระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน 5โ่.็ๆ ลຌานบาท บิกจายลຌวจ่านวน 
แ,5่เ.้ ็ ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ ใ .่็ โ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ 
ก่าหนดการ฿ชຌจายงินงบประมาณรຌอยละ 5ไ จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิด
ป็นรຌอยละ 5แ.ๆ็ ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนด โ.ใใ มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย
ระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล่าดับทีไ แแ ดยจ่านกป็น 

 แี รายจายประจ่าจ่านวน แ,็แใ.แ็  ลຌานบาท จัดท่า฿บ PO ฿นระบบ GFMIS ลຌว 
จ่านวน 14.71 ลຌานบาทบิกจายลຌวจ่านวน 984.35 ลຌานบาทหรือคิดป็นรຌอยละ 5 .็ไ  ๆ
ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ 5็ จังหวัดลยมีการ฿ชຌ
จายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ 5่.ใโ สูงกวาปງาหมายทีไก่าหนด แ.ใโ มืไอ
ปรียบทียบผลการบิกจายระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล่าดับทีไ แๆ 

  โี รายจายลงทุนจ่านวน โ,ใๆ้.ๆโ ลຌานบาท จัดท่า PO ฿นระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน                       

514.04 ลຌานบาท บิกจายลຌวจ่านวน 5้ๆ.ๆโ ลຌานบาทหรือคิดป็นรຌอยละ โ5.แ่  
 

/ปງาหมาย...แโ 
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 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ ไ5 จังหวัดลยมีการ฿ชຌ

จ ายงินงบประมาณคิด ป็นรຌอยละ ไๆ.่็  สู งกว า ปງ าหมายทีไ ก่ าหนด แ.่็                    
มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล่าดับทีไ โไ   

 งบพัฒนาจังหวัดลย เดຌรับจัดสรรงบประมาณ จ่านวน โโ5.5้ ลຌานบาทจัดท่า PO          

฿นระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน 5ๆ.ไ่ ลຌานบาทบิกจายลຌวจ่านวน โโ.55 ลຌานบาทหรือคิด
ป็นรຌอยละ ้.้้ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ  โ ก่าหนดรຌอยละ 5ไ 
จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ ใ5.เใ ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนด แ .่้  ็          
มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล่าดับทีไ แ่ ดยจ่านกป็น 

 แี รายจายประจ่าจ่านวน ไโ.5ๆ ลຌานบาทบิกจายลຌวจ่านวน แโ.5แ ลຌานบาท               
หรือคิดป็นรຌอยละ โ้.ใ่ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ 5็ 
จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ โ .้5โ ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนด โ .็ไ  ่       
มื ไอปรียบทียบผลการ บิกจาย ฿นระดับประ ท ศจังหวัด ลยอยู฿นล่าดับทีไ แ5         

2) รายจายลงทุนจ่านวน แ่ใ.เใ ลຌานบาทสวนราชการ฿นจังหวัดลยป็นหนวย
ด่านินการจัดท่า PO ฿นระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน 5ๆ.ไโ ลຌานบาทบิกจายลຌวจ่านวน  
แเ.เไ ลຌานบาทหรือคิดป็นรຌอยละ 5.ไ้ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 
2 ก่าหนดรຌอยละ ไ5 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ 36.31 ตไ่า
กวาปງาหมายทีไก่าหนด 8.69 มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลย
อยู฿นล่าดับทีไ 19 งบทຌองถิไนจังหวัดลย เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 5่แ.5ไ ลຌาน
บาท บิกจายลຌว จ่านวน แๆ.ใโ ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ โ.่แ ปງาหมายการ฿ชຌ
จายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ 5ไ จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
คิดป็นรຌอยละ โ.่ๆ ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนดคิดป็นรຌอยละ 5แ.แไ ดยจ่านกป็น                            
แี รายจายประจ่า จ่านวน ใ.้ โ ลຌานบาท บิกจายลຌว จ่านวน 2.09 ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ  
5ใ.โ้ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ 5็ จังหวัดลยมี
การ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ 5ใ.โ  ้ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนด คิดป็นรຌอยละ ใ.็ แ  

 โี รายจายลงทุนจ่านวน 5็็.ๆโ ลຌานบาท บิกจายลຌวจ่านวน แไ.โใ ลຌานบาทหรือ      
คิดป็นรຌอยละ โ.ไๆ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ ไ5 
จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ  โ.5โ ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนด ไโ.ไ  ่   
 งินกันเวຌบิกหลืไอมปี เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ่านวนทัๅงสิๅน ๆไ่.้ๆ ลຌานบาทบิกจาย
ลຌวจ่านวน โ่็.ๆๆ ลຌานบาทหรือคิดป็นรຌอยละ ไไ.ใใ งบกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนบน แ ิประกอบดຌวย จังหวัดลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดหนองบัวล่าภู ละจังหวัดอุดรธานี ดย฿หຌจังหวัดอุดรธานีป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุมจังหวัดี   
เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 497.66 ลຌานบาทจัดท่า PO ฿นระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน แใแ.โไ ลຌานบาท 
บิกจายลຌวจ่านวน ๆ .ใ5 ลຌานบาทหรือคิดป็นรຌอยละ แ.โ  ่ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณ       
เตรมาสทีไ โ ก่าหนด รຌอยละ 5ไ จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ โ .็ๆ 5 ตไ่ากวา
ปງาหมายทีไก่าหนดคิดป็นรຌอยละ โ .ๆใ5 ดยจ่านกป็น แ  ีรายจายประจ่าจ่านวน ไ .่5โ ลຌานบาท
จัดท่า PO ฿นระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน 0.69 ลຌานบาทบิกจายลຌวจ่านวน 5.ๆ แ ลຌานบาท     

/หรือ...แใ 
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หรือคิดป็นรຌอยละ แแ.5ๆ ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอย
ละ 5็ จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ แโ.้็ ตไ่ากวาปງาหมายทีไ
ก่าหนด คิดป็นรຌอยละ ไไ.เใ โี รายจายลงทุนจ่านวน ไไ้.แไ ลຌานบาทจัดท่า PO ฿น
ระบบ GFMIS ลຌวจ่านวน แใเ.5ๆ ลຌานบาทบิกจายลຌวจ่านวน 0.74 ลຌานบาทหรือคิดป็น
รຌอยละ 0.17 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ โ ก่าหนดรຌอยละ ไ5 จังหวัด
ลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณคิดป็นรຌอยละ โ้.โใ ตไ่ากวาปງาหมายทีไก่าหนด แ5.็็    

มติทีไประชุม  รับทราบ 
4.7 รายงานลักษณะอากาศบริวณจังหวัดลยดือน กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ละการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริวณจังหวัดลยดือน มีนาคม โ5ๆโ ิ สถานีอุตุนิยมวิทยาลย  ี  

  พยากรณ์อากาศจังหวัดลย ประจ่าดือนมีนาคม โ5ๆโ อากาศยในกับ 
   มีหมอก฿นตอนชຌา อากาศรຌอนถึงรຌอนจัด กับมีฟງาหลัว฿นตอนกลางวัน ละมีพายุฝน 

ฟງาคะนองลมกระชกรงลูกหใบตกป็นบางวัน คาดหมายอุณหภูมิตไ่าสุด แโ-แไ องศาซลซียส      
 สูงสุด ไเ-ไโ องศาซลซียส ปริมาณนๅ่าฝน ใเ - ไเ มิลลิมตร 

    ไ.่ รายงานสถานการณ์นๅ าปี ๎๑๒๎ ประจ าดือนกุมภาพันธ์ิครงการชลประทานลยี   
 

     

 
ประธาน  มอบหมายจัดท่าละวางผนระบบสูบนๅ่าพืไอมีนๅ่า฿ชຌ฿หຌพียงพอกับความตຌองการรวมกับ

 ส่านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย 
มติทีไประชุม  รับทราบ  
 

/ระบียบ...แไ 
 
 
 
 
 

ผูຌทนผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาลย 

ผอ.ครงการ
ชลประทานจ.ลย 
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ระบียบวาระทีไ ๑ รืไองพืไอพิจารณา 
   5.แ  การด านินงานตามวาระขับคลืไอนจังหวัดลย ิTHAILOEI 4.0ี 
   คณะทีไ ํ ดຌาน Tourism and Sports ลยมืองหงการทองทีไยวละการกีฬา 

 ิทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย คณะท างานละลขานุการี  
  ดຌานทองทีไยว ส่านักงานการทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย จัดครงการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานพืไอกຌเขปัญหานักทองทีไยวปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ กิจกรรม : ฝຄกอบรมบุคลากรดຌาน
อุตสาหกรรมการทองทีไยวจังหวัดลย  พืไอสรຌางครือขายความปลอดภัยทางการทองทีไยวระหวางวันทีไ ไ – ๆ  
กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ณ รงรม฿บบุญกรนด์ อ่าภอมืองลย จังหวัดลย ละน่าครือขายขຌารวมครงการ
พัฒนาครือขายทองทีไยวดยชุมชน ตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ระหวางวันทีไ แโ – แ5  กุมภาพันธ์       
พ.ศ.  โ5ๆโ  ณ  รงรมบลูฮทลนครพนม จังหวัดนครพนม  ดຌานกีฬา ส่านักงานการทองทีไยวละกีฬา
จังหวัดลย จัดการขงขันกีฬานันทนาการ฿นพืๅนทีไชายดนภาย฿ตຌครงการสงสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุมบุคคลพิศษละผูຌดຌอยอกาส ประจ่าปงบประมาณ  พ.ศ. โ5ๆโ  กิจกรรม การจัดการขงขันกีฬา
นันทนาการ฿นพืๅนทีไชายดน ระหวางวันทีไ แโ – แใ กุมภาพันธ์  โ5ๆโ ณ รงรียนบຌานชียงคานวิจิตร
วิทยา ต.ชียงคาน อ.ชียงคาน จ.ลย  ดยมีคณะนักกีฬาจาก สปป.ลาว  ละตัวทนจากประทศเทย ดยมี
อ่าภอตามนวชายดน เดຌก อ.นาหຌว/ อ.ดานซຌาย/อ.ทาลีไ/ อ.ชียงคาน/ อ.ปากชม  มีการขงขันกีฬาสากล 
ใ ชนิดกีฬาเดຌก ฟุตบอลชาย วอลลย์บอลหญิง ปตอง  ละการขงขันกมส์นันทนาการ จ่านวน ใ กมส์  
เดຌก         ผลัดกระสอบ  ตีลຌอ  การวิไงสามัคคี  

ประธาน - มอบนายอ่าภอชียงคาน ฝງาระวังความปลอดภัยหลงทองทีไยวหง฿หม หาดนางคอย 
บຌานหาดห ต่าบลปากตม อ่าภอชียงคาน จังหวัดลย 

 - มอบวัฒนธรรมจังหวัดลย น่าสนองานมหกรรม ฮบุญชຌางฮ ขวงเชยะบุรี สปป.ลาว        
฿นการประชุมครัๅงตอเป 

มติทีไประชุม  รับทราบ 
 

คณะทีไ ๎   ดຌาน Health ลยมืองหงสุขภาวะ ิ นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดลยคณะท างานละลขานุการี 

 
มติทีไประชุม รับทราบ 

คณะทีไ ๏  ดຌาน Agriculture ลยมืองหงการกษตรบบผสมผสาน ิกษตรละ 
สหกรณ์จังหวัดลย คณะท างานละลขานุการี  
 สวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์฿นจังหวัดลยรวมบูรณาการจั ด
กิจกรรมงานวันถายทอดทคนลยี ิ  Field Day) พืไอริไมตຌนฤดูกาลผลิต฿หม ณ ศูนย์รียนรูຌการพิไม

      ประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตรอ่าภอภูรือ อ่าภอหนองหิน ละ อ่าภอภูหลวง    
/ดย...แ5 

ผูຌทนทองทีไยวฯ 
จ.ลย 

นพ.สสจ.ลย 

ผูຌทนกษตรละสหกรณ์ จ.ลย 
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     ดยหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ละภาคีครือขาย ฿นจังหวัดลย เดຌจัด
   กิจกรรมพืไอกระตุຌน฿หຌกษตรกรริไมตຌนการผลิต฿นปการพาะปลูก฿หมดย฿ชຌทคนลยีละ
   ภูมิปัญญาทีไมีความหมาะสมกับพืๅนทีไ หนวยงานตางโ มีการ฿หຌบริการดຌานการกษตรตาม
   ภารกิจ พืไอผยพร฿หຌกษตรกรรูຌจักละ฿ชຌประยชน์จากศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพ
   การผลิตสินคຌากษตรทีไมีอยู฿นพืๅนทีไ 
มติทีไประชุม รับทราบ 

คณะทีไ ๐  ดຌาน Investment and Trade ลยมืองหงการลงทุนละการคຌา  
ิอุตสาหกรรมจังหวัดลย คณะท างานละลขานุการี  
1ี วันทีไ ็ กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ลงพืๅนทีไกลุมผูຌประกอบการมะพรຌาวกຌว รຌานดวง฿จมะพรຌาวกຌว 
รวมกับ SME Bank พืไอถายท่าวิดีอประชาสัมพันธ์มะพรຌาวกຌว อ่าภอชียงคาน ละลงพืๅนทีไ
หมูบຌานวัฒนธรรมเทด่า บຌานนาปาดหนาด ต่าบลขຌากຌว อ่าภอชียงคาน พืไอติดตาม   
การด่านินกิจกรรม฿หຌค่าปรึกษานะน่าสริมสรຌางศักยภาพพืไอตรียมความพรຌอมรองรับ
อุตสาหกรรมทองทีไยว 
โี วันทีไ โแ กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ก่าหนดจัดการอบรมชิงปฏิบัติการรืไอง คุณภาพละ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยຌอมผຌาครามละสีธรรมชาติ พืไอการปรรูปผลิตภัณฑ์สูสากล
฿หຌกับกลุมทอผຌา ณ หຌองประชุมรงรียนวรราชวิทยา อ่าภอวังสะพุง  
คณะทีไ ๑  ดຌาน Loei for All ลยมืองของทุกคน ิปลัดจังหวัดลย คณะท างานละ

 ลขานุการี 
1ี การขับคลืไอนการด่านินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพืๅนทีไ ิ ทีไท่าการปกครองจังหวัดลย/ 
สนง.สาธารณสุข จ.ลยี 

 
มติทีไประชุม รับทราบ 

2ี ครงการ ส่านักงานปลอดขยะ จังหวัดลย ิZero Waste Officeี ประจ่าดือน 
กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ณ วันทีไ แใ กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ิสนง.สงสริมการปกครองทຌองถิไนจังหวัดลยี  

ทຌองถิไน จ.ลย  มีหนวยงานทีไขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงนีๅ จ่านวน  โเ หนวยงานปริมาณขยะรีเซคิล  
จ่านวน แ,ๆไไ.5 กิลกรัมป็นงิน  ๆ,่โเ  บาท 

3ี รายงานความคืบหนຌา฿นการขับคลืไอนการจัดตัๅงกองทุนขยะ/ธนาคารขยะขຌอมูล ณ วันทีไ             
 แไ กุมภาพันธ์ โ5ๆโ มี อปท. ทีไจัดตัๅงกองทุนขยะ/ธนาคารขยะลຌวจ่านวน ้  ็หง มีสมาชิกจ่านวน 
 ใโ,55็ ครัวรือน มีงินสมทบกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ จ่านวน ๆ,้แแ,่โใ.ไ5 บาท 

/฿หຌ...แๆ 
 

นพ.สสจ.ลย 

อุตสาหกรรม จ.ลย 
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ประธาน   ฿หຌทุกสวนราชการคัดยกละจัดตรียมภาชนะส่าหรับ฿สขยะปยก มอบทຌองถิไนจังหวัดลยด่านินการ

 จัดตรียมหลุมขยะส่าหรับ฿สขยะปยก ละขอบคุณองค์การบริหารสวนจังหวัดทีไรับขยะอันตรายเปก่าจัด 
มติทีไประชุม รับทราบ 

คณะทีไ ๒ ดຌาน Open Town to Arts and Culture ลยมืองหงศิลปะละวัฒนธรรม ิวัฒนธรรม
จังหวัดลย คณะท างานละลขานุการี 

รายงานผลการด่านินงานครงการขຌาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะดือน กพ.โ5ๆโ 
- วันทีไ 4 กุมภาพันธ์ ๎ ๑62 วัดปຆาทาดืไอประชาอุทิศ บຌานนาบอน ต.นาปຆง อ.มืองลย ผูຌรวมกิจกรรม 
130 คน 
- วันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑62 วัดศรีสุทธาวาส อ.มืองลย ผูຌรวมกิจกรรม  ๑์์ คน 
ดือนมีนาคม ๎๑๒๎ 
- วันทีไ 5 มีนาคม ๎๑62 วัดปຆาพุทธอุทยาน ต.มือง จຌาภาพมณฑลทหารบกทีไ 28 กอ.รมน.       
กองพันทหารราบทีไ 1 สัสดีจังหวัด ละวันทีไ 20 มีนาคม ๎๑62 วัดสันตยาวาส 
1) ครงการถนนสายวัฒนธรรมลาะลยฯ ิน่าสนอดย Power point 
- วันสาร์ทีไ  ๕ กุมภาพันธ์  ๎๑๒๎    ผูຌรวมกิจกรรม ๑๏์   คน   
- วันสาร์ทีไ  ํ๒ กุมภาพันธ์  ๎๑๒๎  ผูຌรวมกิจกรรม ๐๎์ คน   
- วันสาร์ทีไ  ๎๏ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎   ผูຌขຌารวมกิจกรรม ๓๏์ คน 
2) ครงการกินดองเทลย  
- วันพฤหัสบดีทีไ แไ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ คูบาว-สาวจ่านวน ๔ คู ผูຌขຌารวมกิจกรรม ๏โ์ คน 

มติทีไประชุม รับทราบ                  
คณะทีไ ๓ ดຌาน Education ลยมืองหงการศึกษา ิ ศึกษาธิการจังหวัดลย คณะท างานละลขานุการี  
- เมมี -  

   คณะทีไ ๔ ดຌาน Integrity ลยมืองหงคุณธรรม ิ หน.สนจ.ลย คณะท างานละลขานุการี   
วัฒนธรรม จ.ลย แี การประกาศจตนารมณ์ จังหวัดคุณธรรม ิส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลยี 

ตัวชีๅวัดละกณฑ์การประมินจังหวัดคุณธรรม คุณธรรม ๐ ประการ ดังนีๅ 
วินัย เดຌก การมาปฏิบัติงานเมสายกินก่าหนด ขຌาประชุมตรงตามวลา ปฏิบัติตามกฎจราจร 
฿หຌความคารพละปฏิบัติตามค่าสัไงทีไผูຌบังคับบัญชาสัไง฿นหนຌาทีไราชการดยชอบดຌวยกฎหมาย 
พอพียง เดຌก ลดปริมาณการ฿ชຌเฟฟງา฿นส่านักงาน /องค์กร ลดปริมาณการ฿ชຌนๅ่าประปา  

   ฿นส่านักงาน/องค์กรลิก฿ชຌถุงพลาสติกละฟม฿นส่านักงาน ํ ์์  ัลดปริมาณการ฿ชຌกระดาษ      
   การ฿ชຌวัสดุส่านักงานอยางประหยัด ฿ชຌวลาวางท่ากิจกรรมทีไมีประยชน์ 

สุจริต ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความปรง฿สเมมีรืไองรຌองรียน มีการพิจารณาความดีความชอบ 
   ดຌวยความปรง฿สตรวจสอบเดຌ ยิๅมทักทายผูຌมา฿ชຌบริการอยางสมไ่าสมอ 

จิตอาสา การบ่าพใญสาธารณะประยชน์฿นวันส่าคัญตาง โ ของชาติ ศาสนาละ 
   พระมหากษัตริย์฿หຌบริการละอ่านวยความสะดวกกประชาชนดยมีอัธยาศัยทีไดี ยิๅมยຌม
   จม฿สอุทิศวลาวลาสวนตัวรวมกิจกรรมกับองค์กรดยเมรียกรຌองคาตอบทน/คาจຌางรวม
   บริจาคสิไงของ งิน ส่าหรับผูຌประสบภัย฿นวาระตาง โ 

โ  ีการสงสริมละพัฒนาชุมชน องค์กร อ่าภอละจังหวัดคุณธรรมตามผนมบทสงสริมคณุธรรม 
   หงชาติฉบับทีไ ํ  สรุปผลการประมินชุมชนองค์กร อ่าภอ ละจังหวัดคุณธรรมจังหวัดลย 

1) ประภทชุมชน บงป็น ๏ ระดับ เดຌกระดับสงสริมคุณธรรม ๕3 ชุมชน ระดับ 
   คุณธรรม ๒ ชุมชน ระดับตຌนบบ ๏4 ชุมชน  

2) ประภทจังหวัดคุณธรรมเดຌก การสงสริมคุณธรรม   
3) ประภทอ่าภอ จ่านวน ํ ๐ อ่าภอ สงสริม ํ  ์อ่าภอ คุณธรรม ๐ อ่าภอ ตຌนบบ - อ่าภอ 
4) ประภทองค์กร จ่านวน ํ ๑ องค์กร สงสริม ๕ องค์กร คุณธรรม ํ  องค์กร ตຌนบบ ๑ องค์กร 

/ส่านักงาน...แ็ 

วัฒนธรรม จ.ลย 
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ขัๅนตอนการด่านินงาน อ่าภอ 1) ประสานอ่าภอระดับขຌารวมครงการ ด่านินการจัดประชุมองค์กร          

   ฿นระดับอ่าภอ เมนຌอยกวารຌอยละ ๎  ์พืไอก่าหนด ปัญหาทีไอยากกຌ ความดีทีไอยากท่า จ่านวน ๏ - ๑  
   รืไองอกสารหลักฐานทีไตຌองด่านินการคือรายชืไอผูຌขຌารวมประชุม ๎  ีอ่าภอรวมกันจัดท่าประกาศ
ขຌอตกลง    หรือธรรมนูญหรือจตนารมณ์คุณธรรมปງาหมาย ทีไทุกคน จะรวมกันถือปฏิบัติป็นกติกาอ่าภอ พืไอ
   สงสริมละพัฒนาอ่าภอ฿หຌป็นอ่าภอสงสริมคุณธรรมอกสารหลักฐานทีไตຌองด่านินการละจัดสง คือ 
   ประกาศขຌอตกลง ๏  ีอ่าภอจัดตัๅงคณะกรรมการหรือคณะท่างาน฿นระดับอ่าภอพืไอรับผิดชอบด่านินงาน
   หรือกิจกรรมตามผนสงสริมคุณธรรมของอ่าภอ  อกสารหลักฐานทีไตຌองด่านินการละจัดสงคือ ผน
   สงสริมคุณธรรมของอ่าภอละส่านาค่าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ/ คณะท่างานฯ ๐  ีประมินตนองตาม
   ตัวชีๅวัดละกณฑ์การประมิน ๕ ขัๅนตอน ระดับทีไ ํ   ระดับสงสริมคุณธรรมอกสารหลักฐานทีไตຌอง 
   ด่านินการละจัดสงคือ บบประมินตามกณฑ์ตัวชีๅวัด ๕ ขัๅนตอน แ. ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
   ประสานจังหวัดระดับขຌารวมครงการด่านินการจัดประชุมองค์กร฿นระดับจังหวัดเมนຌอยกวารຌอยละ ๎  ์
   พืไอก่าหนด ปัญหาทีไอยากกຌ ความดีทีไอยากท่า จ่านวน ๏ - ๑  รืไองอกสารหลักฐานทีไตຌองด่านินการ 
   คือ รายชืไอผูຌขຌารวม ประชุม ๎ . จังหวัดรวมกันจัดท่าประกาศขຌอตกลง หรือธรรมนูญหรือจตนารมณ์  
   คุณธรรมปງาหมาย ทีไทุกคนจะรวมกันถือปฏิบัติป็นกติกาจังหวัด พืไอสงสริมละพัฒนาจังหวัด฿หຌ
   ป็นจังหวัดสงสริมคุณธรรมพรຌอมจัดท่าผนสงสริมคุณธรรมของจังหวัดหลักฐานทีไตຌองด่านินการละ 
   จัดสง คือ ประกาศขຌอตกลง ๏. จังหวัดจัดตัๅงคณะกรรมการหรือคณะท่างาน฿นระดับจังหวัด พืไอ 
   รับผิดชอบด่านินงาน หรือกิจกรรมตามผนสงสริมคุณธรรมของจังหวัดอกสารหลักฐานทีไตຌอง 

ด่านินการละจัดสงคือผนสงสริมคุณธรรมของจังหวัดละส่านาค่าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ/ 
คณะท่างาน ๐.ี  จังหวัดมีการถายทอดภารกิจดຌานการสงสริมคุณธรรมเป฿นระดับอ่าภอพืไอด่านินการ 
ตามคุณธรรมปງาหมายของจังหวัด  ๑.ีประมินตนองตามตัวชีๅวัดละกณฑ์การประมิน ๕  ขัๅนตอน 

มติทีไประชุม  รับทราบ    
ระบียบวาระทีไ ๆ            รืไองน าสนอดยอกสาร/Power point 

ๆ.แ  ผลการด านินการรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์ ิศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลยี            
รก.หน.สนจ.ลย  ผลการด่านินการรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์/รຌองทุกข์ ศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดลย                                              
   ณ วันทีไ โ5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ๆโ  

แ. รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ ทัๅงหมด โ  ็รืไอง ยุติรืไอง เ รืไอง อยูระหวางด่านินการ โ  ็               
   รืไอง ฿หຌค่าปรึกษา ใเ รืไอง 

 
/โ.การด่านิน...แ่ 
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   โ. การด่านินงานของศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดลย ประจ่าปงบประมาณ โ5ๆโ 

     
มติทีไประชุม รับทราบ  

6.2 การด านินงานครงการชุมชนทองทีไยว OTOP นวัตวิธี ิ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  ี
- เมมี -  

   ๒.๏ สรุปภาวะการคຌาชายดนเทย - สปป.ลาว ประจ าดือน มกราคม โ5ๆโ ิ สนง.พาณิชย์จ.ลยี  
  มูลคาการคຌาชายดน จากดานศุลกากรทาลีไ ดานศุลกากรชียงคาน จุดผอนปรน   
     บຌานนาขา อ่าภอดานซຌาย ละจุดผอนปรนบຌานหมืองพร อ่าภอนาหຌว มีมูลคาการคຌารวมจ่านวน 
      593.51 ลຌานบาท ยกป็นมูลคาการน่าขຌาจ่านวน 157.10 ลຌานบาท ละมูลคาการสงออกจ่านวน  

   436.41 ลຌานบาท มูลคาการสงออก ดือนมกราคม 2562 มีมูลคาการสงออกสินคຌาจ่านวน  
   436.41 ลຌานบาท พิไมขึๅนจากดือนทีไลຌวจ่านวน 71.05 ลຌานบาทหรือพิไมขึๅนรຌอยละ 19.45 
   ละมืไอทียบกับชวงวลาดียวกัน฿นปทีไลຌวมีมูลคาการสงออกสินคຌาลดลงจ่านวน 12.31 ลຌานบาท  
   หรือลดลงรຌอยละ 2.74 ดยสินคຌาทีไมีการสงออกพิไมขึๅนจากดือนทีไลຌวเดຌกหมวดสินคຌาชืๅอพลิง  
   หมวดสินคຌาวัสดุกอสรຌาง หมวดสินคຌากสิกรรม หมวดสินคຌาอุตสาหกรรม ละการกษตร ละหมวดสินคຌา
   พลังงานเฟฟງาละสินคຌาอืไนมูลคาการน่าขຌาดือนมกราคม 2562 มีมูลคาการน่าขຌาสินคຌาจ่านวน  
   157.10 ลຌานบาทพิไมขึๅนจากดือนทีไลຌว 70.74 ลຌานบาทหรือพิไมขึๅนรຌอยละ 81.91 ละมืไอทียบ
   กับชวงวลาดียวกัน฿นปทีไ ลຌวมีมูลคาการน่าขຌาสินคຌาลดลง จ่ านวน 28.61 ลຌ านบาท                              
   หรือลดลงรຌอยละ 15.41 ดยสินคຌาทีไมกีารน่าขຌาพิไมขึๅนจากดือนทีไลຌวเดຌกหมวดสินคຌากสิกรรม
   ละหมวดสินคຌาครืไองจักรเม฿ชຌเฟฟງาละสวนประกอบดุลการคຌาดือนมกราคม 2562 เทยมี 
   ดุลการคຌาจ่านวน 279.31 ลຌานบาทพิไมขึๅนจากดือนธันวาคม 2561จ่านวน 0.31 ลຌานบาทหรือ 
   พิไมขึๅนรຌอยล ะ 0.11 ละมืไอทียบกับดือนดียวกันของปกอน ิม.ค. 2561) พิไมขึๅนจ่านวน 16.30 

 ลຌานบาท คิดป็นพิไมขึๅนรຌอยละ 6.20 ดย สปป.ลาว มีความตຌองการหมวดสินคຌาชืๅอพลิงหมวดสินคຌา 
วัสดุกอสรຌางหมวดสินคຌาครืไองจักรเม฿ชຌเฟฟງาละสวนประกอบ ละหมวดสินคຌาอุปภคบริภคอยางตอนืไอง 
พืไอ฿ชຌอุปภคบริภค฿นชีวิตประจ่าวัน 

มติทีไประชุม  รับทราบ 

.ๆ5  ขຌอมูลภาพรวมศรษฐกิจการคຌาจังหวัดลย ประจ าดือนพฤศจกิายน ๎ ๑๒แ ิ สนง.พาณิชย์จ.ลยี  
ผูຌทนพาณิชย์จ.ลย       แ. อัตรางินฟງอ ดือนมกราคม โ5ๆโ ทียบกับดือนธันวาคม โ5ๆแ เมมีการปลีไยนปลง

มืไอทียบกับดือนมกราคม โ5ๆแ สูงขึๅนรຌอยละ เ.้   สาหตุจากดัชนีหมวดอาหารบริภค - นอกบຌาน             
อิาหารกลางวัน/ขຌาวราดกงี หมวดเขละผลิตภัณฑ์นม ิเขเก นมสด นมถัไวหลืองี หมวดคหสถาน 
ิคากระสเฟฟງา กຍาซหุงตຌมี ปรับตัวพิไมขึๅน 

/โ.ดัชนี...แ้ 

ผูຌทนพาณิชย ์ 
จ.ลย 



       - แ้ -  
 โ. ดัชนีราคาผูຌบริภคทัไวเป ป โ55่  ของจังหวัดลยทากับ แเเ ละ ดือนมกราคม โ5ๆ โ ทากับ แเแ.็  

สิ่าหรับดือนธันวาคม โ5ๆแ ทากับ แเแ.็  ีมืไอทียบกับดือนธันวาคม โ5ๆแ เมมีการปลีไยนปลง 
 ใ. การคຌาชายดนประจ่าดือนมกราคม โ5ๆ โ การสงออกสินคຌา จ่านวน ไใๆ .ไแ ลຌานบาทการน่าขຌาสินคຌา

จ่านวน แ5็ .แเ ลຌานบาท มูลคาการคຌารวมจ่านวน 5้ ใ.5แ ลຌานบาท ดุลการคຌาจ่านวน โ็ .้ใแ ลຌานบาท 
 ไ. สินคຌาสงออกทีไส่าคัญ : สนิคຌาชืๅอพลิง  สินคຌาวัสดุกอสรຌางสินคຌากสิกรรม สินคຌา

อุตสาหกรรมละการกษตรละสินคຌาพลังงานเฟฟງาสินคຌาน่าขຌามูลคา แ5็.แเ ลຌานบาท 
 5. สินคຌาน่าขຌา:สนิคຌากสิกรรม  สินคຌาครืไองจักรเม฿ชຌเฟฟງาละสวนประกอบ  
 การลงทุน 1.นิติบุคคล ิม.ค.62) คงอยู จ่านวน 1,803 รายงินทุนจดทะบียนจ่านวน 

7,100.82 ลຌานบาทจด฿หมจ่านวน 20 รายงินทุนจดทะบียนจ่านวน 43.42 ลຌานบาท 
 จຌงลิกจ่านวน 3 รายงินทุนจดทะบียนจ่านวน 3.00 ลຌานบาท2.อุตสาหกรรม ิม.ค.62) 
 จ่านวนรงงานทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการ ิยอดสะสมี 480 รงงาน งินทุนรวม 

23,520.01 ลຌานบาท รงงาน 6,435 คนการลงทุนอุตสาหกรรม฿นดือนนีๅ ปรียบทียบ
กับชวงระยะวลาดียวกัน฿นปกอน พบวามีอัตราการขยายตัวของจ่านวนรงงานทีไเดຌรับ
อนุญาต฿หมทากับ 100 จ่านวนงินลงทุนทาดิมรຌอยละ 100.00 ละอัตราการจຌางงาน
ทาดิมคิดป็นรຌอยละ 100.00 3.จดทะบียนรถยนต์นัไงเมกิน 7 คนจ่านวน 360 คัน 

 รถจักรยานยนต์จ่านวน 1,337 คัน 4.ยืไนค่าขอ/กຌเขจดทะบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 ครืไองหมายการคຌา 5 ราย/อนุสิทธิบัตร 1 รายสิทธิบัตร 1 ราย 
มติทีไประชุม รับทราบ 
 ๆ.ๆ ผยพรจุลสารฉบับทีไ โ ประจ าดือน กุมภาพันธ์ โ5ๆโ ละผลการด านินงาน

มาตรการตาง โ ของรัฐ ประจ าดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆโ ิส านักงานคลังจังหวัดลยี
 หนังสือกรมบัญชีกลางทีไกค เไแเ.ใ /ว ไใ ลงวันทีไ  โ้ มกราคม โ5ๆโ          
รืไอง คูมือการบัญชีภาครัฐรืไองทีไดินอาคารละอุปกรณ์พืไอ฿หຌหนวยงานมีการปฏิบัติงาน
ทางดຌานบัญชีทีไกีไยวขຌองกับสินทรัพย์฿นสวนของรายการทีไดินอาคารละอุปกรณ์ป็นเป฿น
นวทางดียวกันละสอดคลຌองกับระบบ GFMIS ฿นปัจจุบัน จึงเดຌจัดท่าคูมือการบัญชีภาครัฐ 
รืไองทีไดินอาคารละอุปกรณ์พืไอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการบริหารละด านินการ฿นรืไอง
ดังกลาวมีความรูຌความขຌา฿จละสามารถปฏิบัติงาน฿นสวนทีไรับผิดชอบเดຌอยางถูกตຌอง 
ครบถຌวน ดยสามารถดาวน์หลดคูมือการบัญชีภาครัฐเดຌทีไวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th ทัๅงนีๅการรับรูຌสินทรัพย์ทีไมีมูลคาขัๅนตไ่าตัๅงต แเุเเเ บาทขึๅนเป฿หຌ
หนวยงานถือปฏิบัติส่าหรับสินทรัพย์ทีไเดຌมา฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ป็นตຌนเป           
โี หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไเ5.โ /ว ๆโ ลงวันทีไ 5 รืไอง นวทางการ
ประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก ละสาระส่าคัญของสัญญาหรือ
ขຌอตกลงป็นหนังสือ กรณีทีไเมเดຌด่านินการ฿นระบบ e-GP ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿น
การด่านินงาน฿นกรณีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไเดຌรับการยกวຌนเมตຌองด่านินการ฿นระบบ e-GP 
ดังกลาวจึงอาศัยอ่านาจตามความ฿นมาตรา ๆๆ วรรคหนึไงประกอบมาตรา ้่ หง
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