




รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหนຌาสวนราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกจิ นายอําภอ ฯลฯ 

ครัๅงทีไ 4/๎๑๒2  
วันจันทรท์ีไ 29 มษายน ๎๑๒2 วลา ์๕.3์ น. 
ณ หຌองประชมุศรีสองรัก ชัๅน ๑ ศาลากลางจังหวัดลย 

------------------------------- 
    ผูຌมาประชมุ  

1.   นายชัยวัฒนຏ  ชืไนกสุม   ผูຌวาราชการจังหวัดลย 
2.   นายสภณ    สวุรรณรัตนຏ  รองผูຌวาราชการจังหวัดลย 
3.    นายณรงคຏ  จีนอไ้า   ปลัดจังหวัดลย  
4.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจนัทรຏ  ทนผูຌบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดลย 
5.   นายบพิธฐຏ  ภาษิต   รกท.หวัหนຌาส้านักงานจังหวัดลย 
6.   นายพทยຏปรดีา  วรหาร   นายพทยຏสาธารณสุขจังหวัดลย 
7.    นายชุมนุม  วิทยานันทຏ  ผูຌอ้านวยการรงพยาบาลลย 
8.    นางทัศนียຏ  ทาบราณ   รกท.คลังจังหวัดลย 
9.    นางบญจวรรณ  ตัญญ ู   พาณิชยຏจงัหวัดลย 
10.  นางเคริกา   ศริประภาดช  ประชาสัมพันธຏจงัหวัดลย 
11.  นายชัยทัต   สมิตินนทຏ  อุตสาหกรรมจงัหวัดลย 
12.  นางนิรภา  วียงนนทຏ  ทนสถิติจังหวัดลย  
13.  นางอุภัยพร  มหานิล   พัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษยຏจงัหวัดลย 
14.  นายสมพงษຏ   ผลพัฒนกุล  ยธาธิการละผังมืองจังหวัดลย 
15.  นายพิมล  พูลสงา   จຌาพนักงานทีไดินจังหวัดลย 
16.  นายประมวล  ลาภจิตตຏ  หน.สนง.ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย จ.ลย 
17.  นางชะตา   ธุลีจนัทรຏ  พัฒนาการจังหวัดลย 
18.  นายส้าราญ   ดางดี   ทนทຌองถิไนจังหวัดลย  
19. นางสาวสุกัญญา   องคຏวิศษเพบูลยຏ  รงงานจังหวัดลย 
20.  นางวันพใญ  วิถีทพ   สวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดลย 
21.  นางสาวสม฿จ  ชคอ้านวย  ประกันสังคมจังหวัดลย  
22.  นายอกลักษณຏ   อุนภักด่ิ   จัดหางานจังหวัดลย 
23.  นายนิพนธຏ   อาจกຌว   ทนผอ.สนง.ทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จ.ลย 
24.  นางอมรรัตนຏ   หัว฿จกຌว  ทนกษตรละสหกรณຏจงัหวัดลย 
25.  นางกศษิณ   ล้ามะยศ   กษตรจังหวัดลย 
26.  นายพิสิฐ  พิไมพูน   สหกรณຏจงัหวัดลย 
27.  นายคณายศ   กริอุณะ   ทนปศุสัตวຏลย 
28.  นายอิทธิพล   ขวาเทย   ประมงจังหวัดลย 
29.  นายบัณฑิต    สุคนธบัณฑิต  ปฏิรูปทีไดินจังหวัดลย  
30.  นางพูนทรัพยຏ   มหาวีระรัตนຏ  ทนขนสงจังหวัดลย 
31.  นายทรงพุฒิ   ชรินทรຏ    ผูຌอ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนา จ.ลย 
32.  นางยาวภา   ตสงวน   วัฒนธรรมจังหวัดลย 
33.  วาทีไรຌอยตรีพิชษฐຏ กຌวจินดา  ยุติธรรมจังหวัดลย 
34.  นายวิศาล  พรลิศ   ผูຌบัญชาการรือนจ้าจังหวัดลย 
35.  วาทีไรຌอยตรีพิชษฐຏ กຌวจินดา  ผูຌอ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติจงัหวัดลย 
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36.  นายบรรพต  ลูพรหมมา  ผูຌอ้านวยการส้านักงานบังคับคดีจงัหวัดลย 
37.  นางสาวนิตยา  หัตถสิทยธิน  ผูຌอ้านวยการทองทีไยวหงประทศเทย ส้านักงานลย 
38.  นายธนิต   จติละมัย  ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย 
39.  นายธนกฤต  วาสวงษຏ   ทนพลังงานจังหวัดลย 
40.  พันอก สมพจนຏ  สงขจาย  สัสดีจังหวัดลย  
41.  นายทวีวัฒนຏ  สนาะลๅ้า  อัยการจังหวัดคุຌมครองสิทธิละชวยหลือทางกฎหมาย 

       ละการบังคับคดีจงัหวัดลย 
42.  นางสาวกรมณี  จลุขันธຏ   ทนผูຌอ้านวยการศูนยຏคุຌมครองคนเรຌทีไพึไงจังหวัดลย 
43.  นายพรสิทธ่ิ  วิรจนຏ   ผอ.สถานพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชนจ.ลย 
44.  นายพนรนทร   ชัชวาล   ทนศึกษาธิการจังหวัดลย  
45.  นายเพรจนຏ  พรมสอน  รก.ผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต 19  
46.  นายสายรุง  ปลัไงกลาง  ทนผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลยขต 1 
47.  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลยขต ๎ 
48.  นางพิสมัย   ทองหลຌา   ทนผอ.สนง.ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลยขต 3 
49.  วาทีไ ร.ท.จา้นงคຏ   นนทะมาศ  ผอ.สนง.ศนูยຏการศึกษานอกรงรียนจังหวัดลย 
50.  นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม  ผูຌอ้านวยการศูนยຏการศึกษาพิศษจังหวัดลย 
51.  นายอ้านวย   วงศຏอุดมมงคล  ผูຌอ้านวยการส้านักงานพัฒนาฝมือรงงานลย 
52.  นายจริญ   สงอรุณ   ทนผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงลยทีไ ํ   
53.  นายยุทธนา  จนัทรຏงาม  ทนผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงลยทีไ ๎ (ดานซຌาย) 
54.  นายธันตຏ  สินธมาลัย  ทนผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงชนบทลย  
55.  นายณรงคຏดช  ดวงชัย   ทนผูຌอ้านวยการทาอากาศยานลย 
56.  นางสาวจุฑามาศ จิจริญ   ผอ.สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย จงัหวัดลย 
57.  พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  สงดือน  ผูຌก้ากับดานตรวจสอบคนขຌามืองจังหวัดลย  
58.  นายวิชัย  มานะ   นายดานศลุกากรทาลีไ 
59.  นางสาวณฐินี  สรุการกุล  ทนนายดานศลุกากรชียงคาน 
60.  นายอัญชล  อกธนะบงกช  ทนสรรพากรพืๅนทีไลย 
61.  นางภาวนา  กียรติทรัพยຏ  ทนสรรพสามติพืๅนทีไลย 
62.  นายสันติ  พรมมาสิทธ่ิ  ธนารักษຏพืๅนทีไลย  
63.  นายสืบสกุล  พันธຏหอม  ทนผูຌอ้านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
64.  นายบัญชา  ภูอมร   หัวหนຌาส้านักงานสาขาชัไงตวงวัด ขต 2-8 ลย  
65.  นายวิรจนຏ  ดชพง   ทน ผอ.ส้านักจัดการทรัพยากรปຆาเมຌทีไ 6 (อุดรธานี) 
66.  นางนคัมน  งินมัไน   หัวหนຌาส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณຏลย 
67.  นายชัยยันตຏ  สุรสรณຏ   ทนผูຌอ้านวยการครงการชลประทานลย 
68.  นายปฏิพัทธຏ  อุดมสมทรหิรญั  ผอ.ศนูยຏพัฒนาการปศุสัตวຏตามพระราชด้าริ อ.ดานซຌาย  
69.  นางสาวอัญชลี  ชืๅอบุญมี  ทนผูຌอ้านวยการศูนยຏหมอนเหมฉลมิพระกียรติฯ ลย 
70.  นางพชรรัตนຏ  พลชา   ทนผอ.ศนูยຏวิจัยละพัฒนาการกษตรลย (พืชเรดิม) 
71.  นายบุญรอด  คา้ทะริ   ทนผอ..ศนูยຏสงสริมละพัฒนาอาชีพการกษตรจังหวัดลย (กษตรทีไสูง) 
72.  นายวีระพงษຏ  ริมเธสง   ทนผอ. ศนูยຏสงสริมละพัฒนาอาชีพการกษตรลย (พืชสวน) 
73.  นายณรงคຏ   พชรลๅ้า   ทนผอ.ศนูยຏวิจัยพัฒนาอาหารสัตวຏลย   
74.  นายฉลิมชัย  จนัทศร   ทนผอ.ศนูยຏวิจัยละบ้ารุงพันธຏสัตวຏลย  
75.  นายยุทธพงษຏ  หลายุค   ทนหัวหนຌาขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง 
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76. นายกูຌพงษຏ  ทองพระพักตรຏ  ทนหัวหนຌาอุทยานหงชาติภูกระดึง  
77. พันอก สมหมาย  บุษบา   ทนผบ. มทบ.28 
78.  พ.ท.ทินพันธຏ   ปากกຌว   ทนรองผอ.รมน.จงัหวัด ล.ย.(ท) 
79.  รຌอยอก ยธิน   กุลศิลปຊ ร.น.  ทนผบ.นพค. 23 
80.   ร.ต.หาญ  หวังรอมกลาง  ทนผูຌบังคับหนวยฉพาะกิจกรมทหารพรานทีไ 21 
81.   ร.อ.จา้นงคຏ  หาบຌานทน  ทน ผบ.ร.8 พัน 1 
82.   ร.ต.อ.ขมณวัฒนຏ ดຌวงทพ   ผบ.รຌอย (สบ.๎) รຌอย ตชด.246  
83.   ร.ต.อ.สมียຏ  จปุะมัตา  ผบ.รຌอย (สบ.๎) รຌอย ตชด.247 
84.   ผศ.ดร.ชาวຏ   อิน฿ย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลย  
85.   นางคทาวดี  ศิริปรียຏ   ทนผูຌอ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลย 
86.   นายชีพวานนทຏ  ชติการพิพัฒนຏ  ทนผูຌอ้านวยการรงรียนลยพิทยาคม 
87.   นายนรวัฒนຏ  อัมภา   ผูຌอ้านวยการรงรียนราชประชานุคราะหຏทีไ 52  
88.   นายกฤษรมยຏ   กัลยาณมิตร   หวัหนຌาศูนยຏควบคุมรคติดตอน้าดยมลงทีไ 8.2 จ.ลย 
89.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นายอ้าภอมืองลย 
90.   นายประยูร  อรัญรุท   นายอ้าภอวังสะพุง 
91.   นายชัชพงษຏ  อาจกຌว   นายอ้าภอชียงคาน 
92.   นายสาวภูมารินทรຏ คงพียรธรรม  นายอ้าภอดานซຌาย 
93.   นายบุญลศิ   ลันทนา   นายอ้าภอทาลีไ 
94.   นายสมคิด  พงศຏสมานวรกุล  นายอ้าภอภูรือ 
95.   นายภูริวัจนຏ  ชตินพรัตนຏ  นายอ้าภอภูกระดึง 
96.   สบิอกชษฐา  ขาวประสริฐ  นายอ้าภอปากชม] 
97. นายนที  พรมภักดี  นายอ้าภอนาหຌว 
98. นายกฤษฎา   พธ่ิชัย   นายอ้าภอนาดຌวง    
99. นายพงศຏธณนทຏ  ปัญญาประชุม  นายอ้าภอภูหลวง 
100. วาทีไรຌอยตรีธีรพร ชุมกຌว   ทนนายอ้าภอผาขาว 
101. นายวิทยา  สันติกุล   นายอ้าภออราวัณ 
102. นายตอศักด่ิ  สกุลวัฒนຏ  นายอ้าภอหนองหิน 
103. พ.ต.อ. ปรีชา  กงสาริกิจ  ผกก.สภ.มืองลย  
104. พ.ต.ท.นันทยา  ทองจันทรຏ  ทน ผกก.สภ.ชียงคาน  
105. พ.ต.ท วีระพันธຏ  สมสมทุรธ  ผกก.สภ.ดานซຌาย  
106. พ.ต.ท. อัษวุธ  กิจดี   ทนผกก.สภ.ภูรือ  
107. พ.ต.อ.สายสิทธ่ิ  พุมจันทรຏธนัง  ผกก.สภ.อราวัณ   
108. พ.ต.อ.สุร฿จ  รุงรือง   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
109. พ.ต.ท.พนมศักด่ิ มีระทวม   ทนผกก.สภ.ภูหลวง 
110. พ.ต.ท.จิรจนຏ  พูลสภา   ทนผกก.สภ.ภูหลวง     
111. พ.ต.ท.บรรจิด  จูจนัทรຏ    ทน ผกก.สภ.นาดຌวง 
112. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีคา้ดง  ผกก.สภ.ทาลีไ 
113. พ.ต.ท.สฤษด่ิชัย  มณีนตร  ทนผกก.สภ.นาดินด้า 
114. พ.ต.ท.ค้ามูล  ศรีสะอาด  ทนผกก.สภ.พนทอง   
115. พ.ต.ท.วิมล  นามปງอง   ทนผกก.สภ.คกงาม  
116. นายกวี   เพรคิรี   ผูຌอ้านวยการการลือกตัๅงจังหวัดลย 
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117. นายด้ารง  ทองศรี   ทนนายกองคຏการบริหารสวนจังหวัดลย  
118. นายสัมพันธຏ   คณูทวีลาภผล  นายกทศมนตรีมืองลย 
119. นางสุภาภรณຏ  คา้ดี   นายกทศมนตรีมืองวังสะพุง 
120. นายนิคม  สุรกต   ปลัดทศบาลมืองลย 
121. นายประพนธຏ  พลอยพุม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลย   
122. นายวีระชาติ  จนัดี   ผอ.สนง.การกีฬาหงประทศเทย จังหวัดลย 
123. นายกุลวัชร  ฟองชัย   ทรศัพทຏจงัหวัดลย  
124. นายกิตติทัศนຏ  สิทธิวงศຏ   ผูຌจดัการเฟฟງาสวนภูมิภาคจังหวัดลย  
125. นายกมท  รามศิริ   ทนผูຌจดัการส้านักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาลย  
126. นายสุรพงษຏ  อิไมอิบ   ผอ.ส้านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลย 
127. นางสาวณัฐธิดา  คณูส้าราญ  ทนประธานสภากษตรกรจังหวัดลย 
128. นางปทุมวดี  นามบุญศรี  หัวหนຌาสนง.กองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกรสาขาจ.ลย  
129. นายอภินันตຏ  สุวรรณค  จาจังหวัดลย  
130. นายสุขสันตຏ  เชยยศ   ปງองกันจังหวัดลย 
131. นางสมพร   สิมสน    สมียนตราจังหวัดลย 
132. นายประจักษຏ  รพรม   ผอ.กลุมงานด้ารงธรรม จ.ลย 
133. นายวสันตຏ  เทยสุวรรณ   ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรຏละขຌอมูลพืไอการพัฒนา จ.ลย 
134. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลส้านักงาน จ.ลย 
135. นางมานิตา  จนัทวาท  ทนหัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿นจังหวัดลย 
136. นางนันทรี  พุมฉัตร   จຌาพนักงานธุรการช้านาญงาน สนจ.ลย 
137. นายรัฐกรณຏ  สองมืองสุข  นายชางเฟฟງาปฏิบัติการ สนจ.ลย 
138. นางสาวพัตราภรณຏ มูลทาน ี   จຌาหนຌาทีไธุรการส้านักงานจังหวัดลย   
ผูຌเมขຌาประชมุ 
1. รองผูຌวาราชการจังหวัดลย (นายพรชัย ถมกระจาง)   ลาพักผอน 
2. รองผูຌวาราชการจังหวัดลย (นายชนาส ชัชวาลวงศຏ)    ติดราชการ 
3. อัยการจังหวัดลย       ติดราชการ 
4. อัยการจังหวัดคดียาวชนละครอบครัว จ.ลย    ติดราชการ 
5. หัวหนຌาบຌานพักดใกละครอบครัวจังหวัดลย    ติดราชการ 
6. ผูຌอ้านวยการรงพยาบาลจิตวชลยราชนครินทรຏ    ติดราชการ 
7. นายดานศลุกากรชียงคาน       ติดราชการ 
8. ผอ.ส้านักงานบริหารพืๅนทีไอนุรักษຏทีไ 8 (ขอนกน)    ติดราชการ 
9. ผูຌอ้านวยการสถานีพัฒนาทีไดินลย     ติดราชการ 
10. ผอ.ศนูยຏวิจัยพราะพันธຏสัตวຏนๅ้าจืดจังหวัดลย    ติดราชการ 
11. ผอ.ศูนยຏวิจัยพืชสวนจังหวัดลย      ติดราชการ 
12. หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูสวนทราย     ติดราชการ 
13. หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูรือ      ติดราชการ 
14. หัวหนຌาดานตรวจพืชทาลีไ      ติดราชการ 
15. หัวหนຌาดานกักกันสัตวຏลย      ติดราชการ 
16. หัวหนຌาครงการฟ้ืนฟูอาหารชຌางปຆาลย     ติดราชการ 
17. หัวหนຌาขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูคຌอ-ภูกระต    ติดราชการ  
18. หัวหนຌาหนวยอนุรกัษຏละจดัการตຌนนๅ้าล้านๅ้าสัก    ติดราชการ 
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19. ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยทคนิคลย      ติดราชการ 
20. หนวยประสานงานชายดนทีไ 2      ติดราชการ 
21. หน.สถานีรือชียงคาน นรข.ขตหนองคาย    ติดราชการ 
22. สว.รน.กก ํํ บก.รน.(ต้ารวจนๅ้า)     ติดราชการ 
23. สารวัตรสถานีต้ารวจทองทีไยว ๒ กองก้ากับการ ๏ กองบังคับการต้ารวจทองทีไยว ติดราชการ 
24. ผอ.รงรียนต้ารวจตระวนชายดนบຌานหนองคน     ติดราชการ  
25. ผกก.สภ.วังสะพุง       ติดราชการ 
26. ผกก.สภ.ดานซຌาย       ติดราชการ 
27. ผกก.สภ.หนองหญຌาปลຌอง      ติดราชการ 
28. ผกก.สภ.หนองหิน       ติดราชการ 
29. ผกก.สภ.ชียงกลม       ติดราชการ 
30. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
31. ผกก.สภ.นาหຌว       ติดราชการ 
32. นายกหลากาชาดจังหวัดลย      ติดภารกิจ 
33. หัวหนຌาเปรษณียຏจงัหวัดลย      ติดราชการ 
34. หัวหนຌาสถานีเฟฟງารงสูงจังหวัดลย     ติดราชการ 
35. ผูຌอ้านวยการส้านักงาน ป.ป.ช.ประจ้าจังหวัดลย    ติดราชการ 
36. ผูຌอ้านวยการส้านักตรวจงินผนดินจังหวัดลย    ติดราชการ 
37. ประธานสภาองคຏการบริหารสวนจังหวัดลย    ติดราชการ 
38. ผอ.สนง.การทองทีไยวหงประทศเทย ส้านักงานลย   ติดราชการ 
39. ผอ.การยางหงประทศเทยจังหวัดลย     ติดราชการ 
40. ผอ.สนง.คปภ.จงัหวัดลย      ติดราชการ 
41. ลขานุการ สนง.ศอก.ปງองกันละปราบปรามยาสพติด จ.ลย   ติดราชการ 
42. ประธานหอการคຌาจังหวัดลย      ติดภารกิจ 
43. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลย     ติดภารกิจ 
44. ประธานชมรมก้านันผูຌ฿หญบຌานจังหวัดลย     ติดภารกิจ 
45. นายกสมาคมธุรกิจการทองทีไยวจังหวัดลย    ติดภารกิจ   
46. ผูຌทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลย     ติดภารกิจ 
47. ผูຌอ้านวยการธนาคารออมสินขตลย     ติดภารกิจ 
ริไมประชุม วลา  ์๕.๏์  น. 

 ดยมี นายชัยวัฒนຏ  ชืไนกสุม ผูຌวาราชการจังหวัดลย ป็นประธานทีไประชุมฯ ครัๅงทีไ 4/๎๑๒2 วันจันทรຏทีไ 
29 มษายน ๎๑๒2 วลา ์๕.3์ น. ละเดຌด้านินการตามระบียบวาระการประชุมดังนีๅ 
พธิกีารกอนประชุม ํ. ผูຌขຌารวมประชุมสวดมนตຏเหวຌพระฯ  
                   ๎. ผูຌขຌารวมประชุมยืนถวายความคารพพระฉายาลักษณຏสมดใจพระจຌาอยูหัว  
                                    มหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร  
      3. การมอบรางวัลละกยีรติบัตรการคัดลอืกบทถายท้า (Story Board)ละคลิปวีดีอหัวขຌอ  
       “รูຌทาทันสืไอ” ระดับจังหวัดจ้านวน 3 รางวัล (ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลย)  
   4. การมอบงินรางวัล฿หຌกับนักกีฬาจังหวัดลย ทีไชนะลศิ฿นการขงขันกีฬาหงชาติครัๅงทีไ 46 
       “จียงฮายกมสຏ”จาก 4 ชนิดกีฬารวม  9  ราย (ส้านักงานการกีฬาหงประทศเทยจังหวัดลย)  
   5. การมอบกียรติบัตร฿หຌกับอ้าภอละสถานีต้ารวจภูธรทีไเมกิดอุบัติหตุชวงทศกาลสงกรานตຏ 
       2562  จ้านวน 8 หง (สนง.ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย) 
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   6. การมอบกียรติบัตรกหนวยงานทีไมผีลการกอหนีๅผกูพัน ละผลการบิกจายป็นเปตามกณฑຏ
       การประมินการบริหารงบประมาณรายจายของสวนราชการ฿นจังหวัดลยประจ้าเตรมาสทีไ 2    
       ป 2562 จา้นวน 7 สวนราชการ (ส้านักงานคลังจังหวัดลย) 
   7. การมอบกียรติบัตรกผูຌสูงอายุทีไเดຌรับรางวัลผลิตภัณฑຏผูຌสูงอายุดีดนของจังหวัดลยตาม 
       ครงการสริมพลังภูมิปัญญาผูຌสูงอายุพัฒนาสูผลิตภัณฑຏชุมชนป  2562 จา้นวน 14 ราย  
       (ส้านักงานพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษยຏจงัหวัดลย)  
   8. การมอบกียรติบัตรกองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนละก้านัน ทีได้านินการภาย฿ตຌครงการ      
       ถังขยะปยกลดลกรຌอนขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนจ้านวน 38 หง  
       (ส้านักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไนจังหวัดลย) 
   9. ขาวดนรอบดือนมษายน 2562 (ส้านักงานประชาสัมพันธຏจงัหวัดลย)   
   10.รบัชมคลปิครงการกองทัพบกอาสาปลกูปຆา สรຌางฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ฯ  
             (มณฑลทหารบกทีไ 28) 
มตทิีไประชุม  รับทราบ 
ระบียบวาระทีไ ํ       รืไอง ประธานจຌง฿หຌทีไประชุมทราบ  
   1.1 ขຌาราชการเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไสูงขึๅน/ยຌายมาดํารงตําหนง฿หม      

          1) นายธันวຏ  สินธวาลัย  ต้าหนงดิม ผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามจังหวัด
 สมุทรสงคราม ยຌายมาด้ารงต้าหนง ผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงชนบทลย 
                2) นางบญจวรรณ ตัญญู ต้าหนงดิม นักวิชาการพาณิชยຏช้านาญการพิศษส้านักงานพาณิชยຏ   

           จงัหวัดอุตรดิตถຏ จงัหวัดอุตรดิตถຏ เดຌรับตงตัๅง฿หຌมาด้ารงต้าหนง พาณิชยຏจงัหวัดลย 
1.๎  ขຌาราชการยຌายเปดาํรงตําหนงทีไจังหวัดอืไน 

           นายกษม  สัจจารักษຏ  ผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงชนบทลย ยຌายเปด้ารงต้าหนง  
        ผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
มติทีไประชุม  รับทราบ  
ระบียบวาระทีไ ๎ รืไองรับรองรายงานการประชุมฯ ครัๅงทีไ  3/๎๑62 ประจําดือน มีนาคม  ๎๑62 
   ซึไงจัดประชุมฯ มืไอวันพุธทีไ 27 มีนาคม 2562 ณ หຌองประชุมศรีสองรัก ชัๅน 5 ศาลากลาง
   จังหวัดลย (สํานักงานจังหวัดลย) 

     - รายงานการประชุมฯ มีทัๅงหมด  24  หนຌา ดยส้านักงานจังหวัดลยเดຌจຌง฿หຌทุกทาน    
      ตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานทาง www.loei.go.th/LW เปทีไมนูประชาสัมพันธຏ                     
      หัวขຌอ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  ลຌว  ตามหนังสือจังหวัดลย ทีไ ลย 
์์ํ๓.๏/ว 197  ลงวันทีไ  11 มษายน 2562  

มติทีไประชุม  รับทราบละรับรองรายงานการประชุมครัๅงทีไ 3/๎๑62 ประจําดือนมีนาคม  ๎๑62 
                              ซึไงจัดประชุมฯ มืไอวันพุธทีไ 27 มีนาคม  2562  ณ  ณ หຌองประชุมศรสีองรกั ชัๅน ๑         

ทกุวาระเมมีขຌอกຌเข 
ระบยีบวาระทีไ ๏ รืไองสบืนืไองจากการประชุมครัๅงทีไ 3/๎๑62 ประจําดือนมีนาคม  2562  ซึไงจัดประชุมฯ  
   มืไอวันพุธทีไ  27  มีนาคม  2562  หຌองประชุมศรีสองรัก ชัๅน ๑ ศาลากลางจังหวัดลย 
   - เมมี - 
มติทีไประชุม  รับทราบ 
ระบียบวาระทีไ 4 รืไองพืไอทราบ (นําสนอดยหัวหนຌาสวนราชการ) 

 4.1 การปลูกตຌนเมຌพระราชทาน (สํานักงานจังหวัดลย)   
  ตามทีไผูຌวาราชการจังหวัดทัๅง 76 จังหวัด ละผูຌวาการกรุงทพมหานคร             
เดຌขຌาฝງาทูลละอองธุลีพระบาทขຌารับพระราชทานตຌนเมຌมงคล จากสมดใจพระจຌาอยูหัวซึไงเดຌพระราชทาน 
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   มืไอวันทีไ 15 มษายน 2562 ณ พระทีไ นัไงอัมพรสถาน พืไอชิญเปปลูกบนถนนฉลิมพระกียรติ              
   ทัๅง฿นกรุงทพมหานครละจังหวัดตาง โ ทัไวประทศ ฿นครงการ “1 จงัหวัด 1 ถนนฉลิมพระกียรติ”     
   ซึไงจัดท้าขึๅนพืไอฉลิมพระกียรตินืไอง฿นอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562  
    ฿นการนีๅ จังหวัดเดຌก้าหนดจัดพิธีปลูกตຌนเมຌมงคลพระราชทาน ฿นวันจันทรຏทีไ 29 
   มษายน 2562 วลา 10.00 น. ณ บริวณดຌานหนຌาศาลากลางจังหวัดลย ดยขอ฿หຌ 
   ผูຌขຌารวมพิธีพรຌอมกัน฿นวลา 09.45 น. จึงรียนชิญมาพืไอทราบ ละขຌารวมกิจกรรมตามวัน 
   วลาละสถานทีไดังกลาว ดยพรຌอมพรียงกัน     
   4.2 การจัดกิจกรรม฿นชวงพระราชพิธีบรมราชาภิษก ระหวางวันทีไ 4 – 6 พฤษภาคม 
   2562 (สํานักงานจังหวัดลย) 

  ดຌวยกระทรวงมหาดเทยเดຌรับการประสานจากศูนยຏอ้านวยการ฿หญจติอาสา       
       พระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ก้าหนดจัดกิจกรรม฿นชวงพระราชพิธีบรมราชาภิษกระหวาง    
        วันทีไ 4 – 5 พฤษภาคม 2562 พืไอปຂดอกาส฿หຌจติอาสาละประชาชนภาคสวนตาง โ เดຌรวมกัน    
       สดงออกถึงความจงรักภักดี ละส้านึก฿นพระมหากรุณาธิคณุดยพรຌอมพรียงกัน฿นการนีๅ  

   กระทรวงมหาดเทยจຌง฿หຌจังหวัดจัดกิจกรรม฿นชวงพระราชพิธีบรมราชาภิษกระหวางวันทีไ 4 – 5 
   พฤษภาคม 2562 ดยชิญชวนจิตอาสา ละประชาชนจากทุกภาคสวนขຌารวมดังนีๅ 
    1. วันทีไ 4 พฤษภาคม 2562 จัด฿หຌมีพิธีปຂดกรวยถวายราชสักการะบืๅองหนຌาพระฉายา 

ลักษณຏสมดใจพระจຌาอยูหัว พิธีสวดมนตຏ ทา้บุญตักบาตร ละรับชมการถายทอดสดพระราชพิธีของ 
ทรทัศนຏรวมการฉพาะกิจหงประทศเทย ณ วัดทีไประกอบพิธีท้านๅ้าอภิษกของตละจังหวัด 
 2. วันทีไ 5 พฤษภาคม 2562 จัด฿หຌมีพิธีปຂดกรวยถวายราชสักการะบืๅองหนຌาพระบรม
ฉายาลักษณຏ พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว กอนการรับชมการถายทอดสดของทรทัศนຏรวมการ
ฉพาะกิจหงประทศเทยพืไอ฿หຌจิตอาสาละประชาชนทัไวเป฿นสวนภูมิภาครวมรับชมพระราชพิธี
พรຌอมกันกับกรุงทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานทีไทีไจังหวัดหในสมควร ทัๅงนีๅ฿หຌ
จังหวัดจัดจิตอาสาฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิษกทัๅง ๓ กลุมงานขຌามามีสวนรวม฿นการจัด
กิจกรรมดังกลาว ละ฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย สมพระกียรติยศดยชิญชวนผูຌขຌารวมพิธี/
ผูຌขຌารวมกิจกรรมทีไป็นจิตอาสา ตงกายชุดจิตอาสาส้าหรับประชาชนทัไวเป ตงกายชุดสุภาพ/
สวมสืๅอสีหลือง จงัหวัดลยเดຌก้าหนดจัดกิจกรรม฿นชวงงานพระราชพิธีส้าคัญดังกลาว ดังนีๅ 
              (ราง) 

                                      กําหนดการจัดกิจกรรม฿นชวงพระราชพิธบีรมราชาภิษก 
                                                  ระหวางวันทีไ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 
                                                                 จังหวัดลย 
                                                       ********************** 
วันสาร์ทีไ 4 พฤษภาคม 2562  
พิธีทาํบุญตักบาตร ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตําบลกุดปຆอง อําภอมืองลย จังหวัดลย 
วลา  06.30 น.  -  ผูຌรวมพิธีพรຌอม ณ บริวณดຌานหนຌาพระอุบสถวัดศรีสุทธาวาส 
   -  พระสงฆຏจา้นวน 69 รูป ถึงบริวณพิธี 
วลา  07.00  น. -  นายชัยวัฒนຏ ชืไนกสุม ผูຌวาราชการจังหวัดลย ประธาน฿นพิธีดินทางถึงบริวณพิธี 

-  พระสงฆຏทรงสมณศักด่ิจา้นวน 10 รูปขึๅนสูอาสนสงฆຏ 
-   ประธาน฿นพิธีจุดธูปทียนครืไองนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 

   -  ประธานปຂดกรวยกระทงดอกเมຌธูปทียนพถวายราชสักการะ 
               บืๅองหนຌาพระฉายาลักษณຏสมดใจพระจຌาอยูหัว 
   -  ผูຌวาราชการจังหวัด นัไงประจ้ากຌาอีๅทีไจดัตรียมเวຌ 

/จຌาหนຌาทีไ...8 
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   -  จຌาหนຌาทีไอาราธนาศีล  
                           -  พระสงฆຏ฿หຌศีลละจริญพระพุทธมนตຏ 
   -  จຌาหนຌาทีไน้ากลาวถวายอาหารบิณฑบาตสังฆทาน 
                              -  ประธานละขຌาราชการชัๅนผูຌ฿หญถวายจตุปัจจยัเทยธรรมดพระสงฆຏ  

-  พระสงฆຏอนุมทนา 
-  ประธานกรวดนๅ้า 

                              -  ประธาน ละผูຌรวมพิธีประจ้าตຍะตักบาตร  
                              -  พระสงฆຏละสามณรออกรับบิณฑบาต 
                              -  สรใจพิธี 
การตงกาย  -  ผูຌขຌารวมกิจกรรมทีไป็นจิตอาสา ตงกายชุดจิตอาสา 
                                  ประชาชนทัไวเป ตงกายชุดสุภาพ/สวมสืๅอสีหลือง  
การรับชมการถายทอดสดพิธีสรงมุรธาภิษก ณ ชาลาพระทีไนัไงจักรพรรดิพมิาน ละทรงรับนๅําอภิษก ฯลฯ 
วลา  09.00 น.  -  ผูຌขຌารวมกิจกรรมพรຌอม ณ ตึก วภ.ธรรมมานุสรณຏ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)  
   -   นายชัยวัฒนຏ  ชืไนกสุม  ผูຌวาราชการจังหวัดลย ดินทางถึงตึก วภ.ธรรมมานุสรณຏ วัดศรีสุทธาวาส  
            -  ปຂดกรวยกระทงดอกเมຌธูปทียนพถวายราชสักการะ 
                                  บืๅองหนຌาพระบรมฉายาลักษณຏพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 
                           -  รับชมการถายทอดสดพิธีสรงมุรธาภิษก ละทรงรบันๅ้าอภิษกฯลฯ    
                                  จนสรใจสิๅนการถายทอดสด 
การตงกาย  -  ผูຌขຌารวมกิจกรรมทีไป็นจิตอาสา ตงกายชุดจิตอาสา 
                                 ประชาชนทัไวเป ตงกายชุดสุภาพ/สวมสืๅอสีหลือง  
วันอาทิตย์ทีไ 5 พฤษภาคม 2562  
รับชมการถายทอดสดการสดใจพระราชดํานินลียบพระนครดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ฯลฯ 
วลา  16.00 น.  - ผูຌรวมพิธีพรຌอม ณ สนามหนຌาศาลากลางจังหวัดลย ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมืองลย 
   -  นายชัยวัฒนຏ  ชืไนกสุม  ผูຌวาราชการจังหวัดลย ดินทางถึงบริวณหนຌาศาลากลางจังหวัดลย 
            -  ปຂดกรวยกระทงดอกเมຌธูปทียนพถวายราชสักการะ 
                                 บืๅองหนຌาพระบรมฉายาลักษณຏพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 
   - รบัชมการถายทอดสดจนสรใจสิๅนวลา 
การตงกาย  -  ผูຌขຌารวมกิจกรรมทีไป็นจิตอาสา ตงกายชุดจิตอาสา 
                                 ประชาชนทัไวเป ตงกายชุดสุภาพ/สวมสืๅอสีหลือง  
วันจันทร์ทีไ ๒ พฤษภาคม 2562  
รับชมการถายทอดการสดใจออกสีหบัญชร ณ พระทีไนัไงสุทเธสวรรยปราสาท ฿หຌประชาชนฝງาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
วลา 16.00 น.  - ผูຌรวมพิธีพรຌอม ณ สนามหนຌาศาลากลางจังหวัดลย ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมืองลย 
วลา   16.19    น.              -  นายชัยวัฒนຏ  ชืไนกสุม  ผูຌวาราชการจังหวัดลย ดินทางถึงบริวณหนຌาศาลากลางจังหวัดลย 
            -  ปຂดกรวยกระทงดอกเมຌธูปทียนพถวายราชสักการะ 
                                 บืๅองหนຌาพระบรมฉายาลักษณຏพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 
   - รบัชมการถายทอดสด฿หຌพสกนิกร คณะทูตานุทตูละกงสุลตางประทศ 
     ฝງาทูลละอองธุลพีระบาทถวายพระพรชัยมงคล ฯลฯ 
การตงกาย ขຌาราชการ : ครืไองบบตใมยศ สายสะพายชัๅนสูงสุด สวมหมวก 
  ประชาชน : ตงกายชุดสุภาพ สวมสืๅอสีหลือง 

จติอาสา  : ตงกายชุดจิตอาสา 
                                             พืไอ฿หຌการจัดกิจกรรม฿นชวงพระราชพิธีบรมราชาภิษก ของจังหวัดลยป็นเป 
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   ดຌวยความรียบรຌอย ละสมพระกียรติยศ จงึขอชิญสวนราชการละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
   อ้าภอทุกอ้าภอสมาคมชมรมมูลนิธิขຌารวมกิจกรรมตามวัน วลาละสถานทีไดังกลาวตอเป   
มติทีไประชุม รับทราบ    

 4.3  ถຌอยคําถวายพระพรชัยมงคลสมดใจพระจຌาอยูหัว นืไอง฿นอกาสพระราชพิธี 
 บรมราชาภิษก พทุธศักราช 2562 (สํานักงานจังหวัดลย)  
  ดຌวย฿นการประชุมคณะกรรมการอ้านวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิษก 
 ครัๅงทีไ 2/2562 มืไอวันทีไ 1 มษายน 2562 ดยมีนายกรัฐมนตรี ป็นประธาน ทีไประชุมเดຌมีมติ 

   หในชอบการ฿ชຌถຌอยค้าถวายพระพรชัยมงคลสมดใจพระจຌาอยูหัว นืไอง฿นอกาส 
พระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 ตามทีไส้านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ดยคณะกรรมการจัดท้าหลักกณฑຏการ฿ชຌราชาศัพทຏเดຌพิจารณายกรางค้ากลาวถวายพระพร 
ส้าหรับ฿ชຌ฿นสืไอทรทัศนຏ สืไอสิไงพิมพຏ ละปງายถวายพระพรตาง โ พืไอป็นนวทางส้าหรับ
หนวยงานละประชาชนทัไวเป฿ชຌ฿นหຌวงกอนพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 ละ
ปງายถຌอยค้าถวายพระพรชัยมงคลฯ ฿นวันทีไ 4 พฤษภาคม 2562 ภายหลังพระราชพิธีบรม
ราชาภิษกลຌว฿นการนีๅ กระทรวงมหาดเทยเดຌจัดสงตัวอยางการ฿ชຌถຌอยค้าถวายพระพรชัยมงคล
สมดใจพระจຌาอยูหัว นืไอง฿นอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 ของส้านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา มาพืไอขอความรวมมือสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจอ้าภอ ละองคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นจังหวัด เดຌด้านินการดังนีๅจัดท้าปງายถวายพระพรชัยมงคลตามทีไพิจารณา
หในวาหมาะสม เดຌกปງายถวายพระพรชัยมงคล ฿นหຌวงกอนพระราชพิธีบรมราชาภิษก 
พุทธศักราช 2562 ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเปละ (2) ปງายถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพระราชพิธีบรม
ราชาภิษกลຌว ฿นวันทีไ 4 พฤษภาคม 2562 ทนปງายถวายพระพรชัยมงคล฿นหຌวงกอนพระราชพิธี
ฯ ส้าหรับขนาดของปງาย฿หຌพิจารณาตามความหมาะสมของพืๅนทีไ฿นวันทีไ 4 พฤษภาคม 2562 
ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิษกลຌว ฿หຌชิญปງายถวายพระพรชัยมงคล฿นหຌวงกอนพระราชพิธี
บรมราชาภิษกลง ลຌวชิญปງายถวายพระพรชัยมงคลฯ ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิษกลຌว เป
ประดับทน ดยสามารถดาวนຏหลดอกสารเดຌทีไ www.gad.moi.go.th หัวขຌอ งานส้าคัญวันนีๅ รืไอง 
ถຌอยค้าถวายพระพรชัยมงคลฯ  จงึรียนมาพืไอพิจารณาด้านินการตอเป  

มติทีไประชุม       รับทราบ    

4.4 การจัดหาผูຌบริจาคลหิต (สํานักงานหลากาชาดจังหวัดลย) 
 ดຌวยส้านักงานหลากาชาดจังหวัดลย ซึไงมีภารกิจหลักรวมกับรงพยาบาลลย 
฿นการจัดหาปริมาณลหิต พืไอน้าเปชวยหลือผูຌปຆวยทีไจา้ป็นตຌองการ฿ชຌลหิต 
ทีไรงพยาบาลลย ซึไงเมพียงพอกับความตຌองการ฿ชຌ฿นปริมาณมากส้านักงานหลากาชาด

 จังหวัดลย จึง฿ครขอความอนุคราะหຏจากทาน฿นการจัดหาผูຌบริจาคลหิต ดยส้านักงาน
 หลากาชาดจังหวัดลยละรงพยาบาลลยก้าหนดออกหนวยรับบริจาคลหิตตามผน
 ประจ้าดือนพฤษภาคม 2562 ดังนีๅ 

 วันทีไ 7 พฤษภาคม 2562  ณ หอประชุมอ้าภอทาลีไ 
 วันทีไ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอ้าภอนาหຌว 
 วันทีไ 14 พฤษภาคม2562 ณ หอประชุมอ้าภอชียงคาน 
 วันทีไ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 25 ป รงรียนลยพิทยาคม 
     อ้าภอมืองลย จงัหวัดลย 
 วันทีไ 28 พฤษภาคม 2562  ณ หอประชุมรงรียนลยอนุกูลวิทยา 
     อ้าภอมืองลย จงัหวัดลย 
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 จึงรียนมาพืไอขอความอนุคราะหຏ฿นการประชาสัมพันธຏละรวม฿นการบริจาค

 ลหิตตามวัน วลาละสถานทีไดังกลาว ตัๅงตวลา 08.30 – 12.00 น. 
มติทีไประชุม       รับทราบ    

4.5  ครงการบูรณาการสรຌางรอยยิๅม...คลืไอนทีไ฿หຌกับประชาชนจังหวัดลย  ประจําปี 
                                  งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒2 ประจําดือน พฤษภาคม  2562 (ทีไทาํการปกครองจังหวัดลย) 

 ก้าหนดจัดออก฿หຌบริการ ฿นวันพุธทีไ 15 พฤษภาคม 2562 พืๅนทีได้านินการคือ     
    รงรียนบຌานพิไมหมูทีไ 7 ต้าบลบຌานพิไม อ้าภอผาขาว จงัหวัดลย จงึรียนประชาสัมพันธຏมา  
    พืไอทราบ ละขอชิญรวม฿นการด้านินครงการฯ ตามวัน วลาละสถานทีไดังกลาวดยพรຌอม 
    พรียงกัน ผลการดํานินครงการ มืไอวันทีไ 13  มีนาคม  2562 ณ รงรียนบຌานกุดลันนຌอยคีรี
ห มู ทีไ  1 9  ต้ าบ ล ค ก ข มิๅ น  อ้ า ภ อ วั งส ะ พุ ง  จั งห วั ด ล ย  ร าย ล ะ อี ย ด ดั ง นีๅ  
- ครงการซอมสรຌางผิวจราจรลาดยางอสฟัลทຏติกคอนกรีต สายบຌานศรีประทุม หมูทีไ 14 
บຌานลาดหมูทีไ 7 ต้าบลคกขมิๅน อ้าภอวังสะพุง จังหวัดลย นืไองจากพืๅนทีไอยู฿นความ
รบัผิดชอบของ อบต. ซึไงเดຌรับการถายอนมาจากขวงทางหลวงชนบทลຌว 
การดํานินการ  1. อ้าภอละ อบต.คกขมิๅน สนอรืไองขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

 จากงบอุดหนุนฉพาะกิจจากกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน 2. หาก อบต.คกขมิๅน มีความ
 ประสงคຏจะ฿ชຌงินสะสม฿หຌทา้รืไองสนอพืไอขออนุมัติผูຌวาราชการจังหวัด 
 4.6  ครงการกรีนคน (Green Cone) “ถังหมักรักษ์ลก”  (ชมรมมบຌานมหาดเทย) 
 วันทีไ 13 มนีาคม  2562 วลา 07.30 น. นางกุลทรัพยຏ ชืไนกสุม  ประธานมบຌานมหาดเทย 
 จังหวัดลย พรຌอมดຌวยนางบุษดี  สุวรรณรัตนຏ รองประธานมบຌานมหาดเทยจังหวัดลย ละสมาชิกชมรม
 มบຌานมหาดเทยจังหวัดลย จัดท้าครงการกรีนคน Green Cone “ถังหมักรักษຏลก” ดยนางกุลทรัพยຏ 
 ชืไนกสุม เดຌรายงานผูຌวาราชการจังหวัดลย วา฿นจังหวัดลยรามีประชากร จ้านวน 642,773 คน มีขยะ
 กิดขึๅนป็นจ้านวนมาก฿นตละวัน ฿นขณะทีไมีบุคลากรกใบกวาดขยะพียง 1,000 คน ถຌาทุกบຌานมี 

  กรีนคน Green Cone “ถังหมักรักษຏลก” ประจ้าบຌานเมอาศษอาหาร฿สถุงพลาสติกลຌวน้าเปทิๅงถังขยะ
  ฿หຌทศบาลมากใบขยะกใจะเมมีกลิไน เมมีมลงวัน เมมีหนู เมมีมลงสาบ ควรสอนหรือนะน้าวิธีการกใบ
  ขยะ฿หຌถูกตຌองละเดຌน้าสนอรืไองกรีนคน Green Cone “ถังหมักรักษຏลก” บรรจุขຌาระบียบวาระการ
  ประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจ้าดือนมีนาคม 2562 พืไอชิญชวนหัวหนຌาสวนราชการ หนวยงาน 
  รัฐวิสาหกิจ อ้าภอทุกอ้าภอ รณรงคຏประชาสัมพันธຏผยพรตามหนวยงานอ้าภอละหมูบຌานตอเป            
  ณ จวนผูຌวาราชการจังหวัดลย ถนนจริญรัฐ  ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมืองลย จังหวัดลย วิธีการท้าถังหมัก
  รักษຏลก 1. ควไ้าถังพลาสติกขนาดลใกลง฿นตะกรຌา ดย฿หຌมีความลึกลงเปจากปากตะกรຌาประมาณ 5 -10 
  ซนติมตร ดยจะตຌองหลือชองของตะกรຌาขึๅนมาจากปากถังทีไควไ้าลงเป ประมาณ 2 ชอง จากนัๅนท้าการตัด
  กຌนถังพลาสติก฿บลใกออก 2. ควไ้าถังพลาสติกขนาด฿หญลงบนปากตะกรຌา฿หຌพอดี จากนัๅนน้าชือกมา 
  ผูกมัด฿หຌติดกัน ตัดกຌนถัง฿บ฿หญออกละสวนทีไตัดออกน้ามาท้าป็นฝาปຂดการติดตัๅงถังหมักรักษຏลก  
  1. ลือกพืๅนทีไติดตัๅงถังหมักรักษຏลก ดยลือกพืๅนทีไทีไมีสงดดสองถึงตลอดวลา เมควรอยู฿ตຌรมงาเมຌ 
  หรือสงดดร้าเร 2. ขุดหลุม฿หຌมีขนาด฿หญกวาตะกรຌา ละมีความลึกมากกวารอยตอของตะกรຌาละถัง
  พลาสติก฿บ฿หญมืไอวางลงเป 3. น้าถังหมักรักษຏลกทีไท้าการประกอบสรใจรียบรຌอยวางลงเปกลางหลุมทีไ
  ขุดเวຌ ละกลบดຌวยดินทีไขุดขึๅนมา ดยการกลบจะตຌองกลบบบหลวมโ เมอัดดิน฿หຌนน 4. จากนัๅนกใน้า
  ศษอาหารทีไหลือจากครัวรือนมาท฿สถัง ดยระมัดระวังเม฿หຌศษอาหารตกขຌาเป฿นชองระหวางถัง 
  พลาสติก฿บลใกละถังพลาสติก฿บ฿หญหลักการท้างาน ถังหมักรักษຏลกป็นการ฿ชຌประยชนຏจากกลุม 
  จุลนิทรียຏทีไอาศัยอยูภาย฿นดินทีไมีอยูดิมมาท้าหนຌาทีไยอยสลายสารอินทรียຏ ตหากบริวณ฿ดป็น ดิน 
  สืไอมทรมมีจุลนิทรียຏตามธรรมชาติอยูนຌอยกใอาจจะพิไมจุลินทรียຏ ดยการติมขีๅวัวหรือติมนๅ้าหมัก  
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ประธานชมรม
มบຌานมหาดเทย 
จ.ลย 
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  ชีวภาพรองพืๅนตะกรຌากอนทศษอาหาร หลักการหมักจะป็นการหมักดยกระบวนการของจุลินทรียຏบบ
  ฿ชຌกຍาซออกซิจนซึไงจะท้า฿หຌกิดกลิไนหมในนຌอยมากมืไอทียบกับการหมักบบอืไนโ ดังนัๅนกຍาซออกซิจน
  จงึป็นปัจจัยส้าคัญทีไสุดส้าหรับถังหมักรักษຏลก ดยการออกบบถังจะมุงนຌน฿หຌกิดการหมุนวียน 
  ถายทของอากาศพืไอ฿หຌกຍาซออกซิจนดินทางขຌาสูวัสดุหมักเดຌอยางทัไวถึง ดยกຍาซออกซิจนจะขຌาสูถัง
  หมักเดຌ 2 ชองทาง คือ ผานชองวางของมใดดินทีไกลบลงเปอยางหลวมโรอบถัง ละรอดรูของตะกรຌาขຌาสู
  วัสดุหมักดຌานลาง ละทางฝาปຂดดຌานบนผานขຌาเป฿นชองวางระหวางถังลใกละถัง฿หญมืไอสงดดสอง
  ลงมาจะท้า฿หຌอุณหภูมิของอากาศภาย฿นถังสูงขึๅน อากาศทีไถังดຌานลางจะยกตัวลอยสูงขึๅนดຌานบน กิดการ
  ดูดหมุนวียนอากาศ฿หมจากภายนอกขຌามาทนทีไ ตัวถังจึงมีออกซิจนหมุนวียนตลอดวลา อีกทัๅง 
  ชองวางระหวางถังทัๅง 2 ฿บป็นฉนวนอากาศปງองกันความรຌอนเดຌดี ชวย฿หຌอุณหภูมิภาย฿นถังหมักเมสูง
  จนกินเป ท้า฿หຌจุลนิทียຏทีไทา้หนຌาทีไ฿นกระบวนการหมักยังคงมีชีวิตอยูเดຌ นอกจากนีๅสัตวຏทีไป็นผูຌยอย 
  สลายขนาดลใก ชน กิๅงกือ ละเสຌดือนดินยังสามารถคลืไอนทีไผานรูตะกรงของตะกรຌา  พืไอขຌาเปยอย
  สลายศษอาหารเดຌอีกทางหนึไงดຌวย ผลผลิตทีไเดຌจากถังหมักรักษຏลก คือ ธาตุอาหารตางโทีไกิดจาก 
  กระบวนการยอยสลายของจุลินทรียຏละสัตวຏ฿นดินชนิดตางโ จะกระจายพรลงสูดินบริวณรอบโ          
  ถังหมัก ท้า฿หຌดินมีความอุดมสมบูรณຏหมาะสมตอการจริญติบตของพืช ดังนัๅน การปลูกผักบริวณ 
  รอบโ ถังหมักรักษຏลก จงึป็นการปลูกตຌนเมຌดยทีไเมตຌอง฿สปุຉยอีก พียงคราน้าศษอาหารทขຌาเป฿นถงัห
  อาหารหลานัๅนกใจะกิดกระบวนการหมัก ละติมธาตุอาหารขຌาเป฿นดินดยอัตนมัติ ซึไงปัจจุบันหลาย
  หนวยงานเดຌสงสริมการ฿ชຌถังหมักรักษຏลกอยางพรหลาย ตหลายหงยังเมขຌา฿จ฿นหลักการท้างานทีไ
  ถูกตຌองท้า฿หຌถังทีไประดิษฐຏขึๅนท้างานเดຌเมตใมประสิทธิภาพ ซึไงปัจจุบันศูนยຏฯสิรินาถราชินีเดຌจัดท้า          
  จดุสาธิตถังหมักรักษຏลกตຌนบบทีไถูกตຌองตามหลักวิชาการเวຌ฿นพืๅนทีไละเดຌทดลอง฿ชຌงานจริงอยู฿น 
  ปัจจุบัน ถຌาทุกบຌานท้าบบนีๅ เมอาศษอาหาร฿สถุงพลาสติกลຌวน้าเปทิๅงถังขยะ฿หຌทศบาลมากใบ        
  ขยะกใจะเมมีกลิไน เมมีมลงวัน เมมีหนู เมมีมลงสาบ ควรสอนวิธีการกใบขยะ฿หຌถูกตຌอง ดีกวารณรงคຏยาก 
  วันทีไ 14 มีนาคม 2562 วลา 17.00 น. นางกุลทรัพยຏ ชืไนกสุม ประธานมบຌานมหาดเทยจังหวัดลย 
  พรຌอมดຌวยนางบุษดี สุวรรณรัตนຏ รองประธานมบຌานมหาดเทยจังหวัดลย ละสมาชิกชมรม มบຌาน 
  มหาดเทยจังหวัดลย  รวมจัดท้าสวียนครอบตຌนเมຌ พืไอ฿ชຌป็นสถานทีไกใบกิไงเมຌ฿บเมຌ รวมทัๅงขยะปยก฿หຌ
  ป็นปุຉยของตຌนเมຌ ดยนางกุลทรัพยຏ ชืไนกสุม เดຌกลาวรายงานผูຌวาราชการจังหวัดลย วา ปัญหาขยะป็น
  นยบายหงชาติทีไตຌองอาศัยการบริหารจัดการ฿หຌถูกตຌอง ลดการผา฿บเมຌซึไงกอ฿หຌกิดมลภาวะตอ 
  สิไงวดลຌอม  การท้าสวียนสามารถกใบกิไงเมຌ ฿บเมຌ ศษอาหาร ฿หຌป็นปุຉยอินทรียຏกับตຌนเมຌเดຌ ซึไงรืไองนีๅถือ
  ป็นภูมิปัญญาทีไชาวบຌานมีมานานลຌวละสมควรอยางยิไงทีไจะเดຌน้ากลับมา฿ชຌดยรวมกันดูลรักษา ละ
  การด้านิน การจะมีความตอนืไองตอเปดยการจัดท้าสวียนดังกลาวจะท้า฿หຌ จวนผูຌวาราชการจังหวัดลย 
  ป็นสัญลักษณຏของการบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธีละป็นตຌนบบของหนวยงานองคຏกรตางโ            
  ทัๅงจังหวัดละผูຌเปยือน ณ จวนผูຌวาราชการจังหวัดลย ถนนจริญรัฐ ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมือง 
  ประยชนຏจากสวียน : ลดการ฿ชຌปุຉย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สรຌางสภาพวดลຌอมทีไดี
  ฿หຌกับหมูบຌาน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวสริม฿สสวียนเดຌ ซึไงวิธีการท้าเมยากนักพียงกษตรกรมีเมຌเผ 
  กใสามารถสรຌางสวียนรักษຏลกเดຌตามขนาดทีไตຌองการ วิธีการ฿ชຌสวียนหมักปุຉย฿หຌตຌนเมຌ 1. น้าสวียนมา 
  ครอบคนตຌนเมຌ 2. กวาดศษ฿บเมຌ ศษวัชพืชตาง โ มากองเวຌ฿นสวียน 3. พืไอรงการหมัก การยอยสลาย
  ฿หຌรใวขึๅน รดนๅ้าหมักชีวภาพลงเปลใกนຌอย ขຌอดีของการ฿ชຌสวียนหมักปุຉย 1. ลดการผา฿บเมຌ  ลดมลพิษ
  ทางอากาศ 2. ลดการ฿ชຌปุຉยคมี เมตຌองพึไงพาปุຉยคมี 3. ลดตຌนทุน ลดคา฿ชຌจาย พราะเมตຌองซืๅอปุຉย 

มติทีไประชุม รับทราบ    
๐.7  สรุปผลการบิกจายงินงบประมาณ ของสวนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒2  
ละรายงานผลการบิกจายงินงบประมาณของจังหวัดลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดลย) 
ประจําดือนมษายน  2562  ตัๅงตวันทีไ ํ  ตุลาคม  2561 ถึงวันทีไ 19 มษายน  2562   (สํานักงานคลังจังหวัดลย) 
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 ผลการบิกจายงินงบประมาณของจังหวัดลย ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 19 มษายน 2562 งบประมาณสวนราชการ  
     (function) เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ้านวน 4,702.31 ลຌานบาท จดัท้า PO ฿นระบบ  
     GFMIS จ้านวน 620.03 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 2,543.31 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 

54.09 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณภาพรวม เตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 77 
จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 3,163.34 ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ  
67.27 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 9.73 มืไอปรียบทียบผลการบิกจายระดับประทศ 
จงัหวัดลยอยู฿นล้าดับทีไ 20 ดยจา้นก ดังนีๅ 1) รายจายประจา้จ้านวน 2,311.15 ลຌานบาทจัดทา้฿บ PO 
฿นระบบ GFMIS จ้านวน 17.55 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 1,582.37 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 68.47 
ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 80 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณจ้านวน 1,599.92 ลຌานบาทคิดป็นรຌอยละ 69.23 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 
10.77 มืไอปรียบทียบผลการบิกจายระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล้าดับทีไ 31 2) 
รายจายลงทุนจ้านวน 2,391 .16 ลຌานบาทจัดท้า PO ฿นระบบ GFMIS จ้านวน 602.47 
ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 960.94 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 38.68 ปງาหมายการ฿ชຌ
จายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 65 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณ จ้านวน 1,563.42 ลຌานบาทคิดป็นรຌอยละ 65.38 สูงกวาปງาหมายรຌอยละ 
0.38 มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล้าดับทีไ 32 งบ
พัฒนาจังหวัดลย เดຌรับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 225.59 ลຌานบาท จัดท้าPO ฿นระบบ 
GFMIS จ้านวน 104.83 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 32.92 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 14.59 
ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 77 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณจ้านวน 137.76 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 61.06 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 
15.94 มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล้าดับทีไ 50 ดย
จา้นก ดังนีๅ 1) รายจายประจ้า จา้นวน 42.56 ลຌานบาท จดัท้า PO ฿นระบบ GFMIS จ้านวน 0.05 
ลຌานบาทบิกจายจ้านวน 17.85 ลຌานบาทคิดป็นรຌอยละ 41.94 ปງาหมายการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 80 จังหวัดลย  มีการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
จ้านวน 17.90 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 42.04 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 37.96        
มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล้าดับทีไ 17 2) รายจายลงทุน
จ้านวน 183.03 ลຌานบาทสวนราชการป็นหนวยด้านินการองจัดท้า PO ฿นระบบ GFMIS จ้านวน 
104.79 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 15.07 ลຌานบาทคิดป็นรຌอยละ 8.24 ปງาหมายการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 65 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
จ้านวน 119.86 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 65.49 สูงกวาปງาหมายรຌอยละ 0.49               
มืไอปรียบทียบผลการบิกจาย฿นระดับประทศจังหวัดลยอยู฿นล้าดับทีไ 51 งบทຌองถิไนจังหวัดลย 
(งินอุดหนุนฉพาะกิจของส้านักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไน) เดຌรับจัดสรรงบประมาณ
จ้านวน 583.88 ลຌานบาท บิกจาย จ้านวน 51.33 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 8.79 
ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 77 จังหวัดลยมีการ
฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 51.60 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 8.84 ตไ้ากวาปງาหมาย
รຌอยละ 68.16 ดยจ้านก ดังนีๅ 1) รายจายประจ้าจ้านวน 6.26 ลຌานบาท บิกจาย 
จ้านวน 3.20 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 51.13 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตร
มาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 80 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 3.20 
ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 51.13 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 28.87 2) รายจายลงทุน จ้านวน  
577.62 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน  48.13 ลຌานบาท คดิป็นรຌอยละ 8.33  

/ปງาหมาย...13 

รก.คลังจังหวดั
ลย 
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ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 65 จังหวัดลย         
มีการ฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 48.40  ลຌานบาทคิดป็นรຌอยละ 8.38 ตไ้ากวา
ปງาหมายรຌอยละ 56.62 งินกันเวຌบิกหลืไอมป เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ้านวนทัๅงสิๅน 
653.36 ลຌานบาท บิกจาย จ้านวน 471.56 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 72.17             
งบกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 (ประกอบดຌวย จังหวัดลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล้าภู ละจังหวัดอุดรธานี ดยจังหวัดอุดรธานี
ป็นศูนยຏปฏิบัติการของกลุมจังหวัด) เดຌรับจัดสรรงบประมาณจ้านวน 497.66 ลຌานบาท 
จัดท้า PO ฿นระบบ GFMIS จ้านวน 230.91 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 64.86 ลຌานบาท 
คิดป็นรຌอยละ 13.03 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอย
ละ 77 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 295.77 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 
59.43 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 17.57 ดยจ้านก ดังนีๅ 1) รายจายประจ้าจ้านวน 
55.62 ลຌานบาท จัดท้า PO ฿นระบบ GFMIS จ้านวน 2.01 ลຌานบาท บิกจายจ้านวน 
11.74 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 21.12 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณเตรมาสทีไ 3 
ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 80 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 13.75 ลຌานบาท 
คิดป็นรຌอยละ 24.73 ตไ้ากวาปງาหมายรຌอยละ 55.27 2 ) รายจายลงทุน จ้านวน 
442 .04 ลຌานบาทจัดท้า PO ฿นระบบ GFMIS จ้านวน 228.90 ลຌานบาทบิกจายลຌว
จ้านวน 53.12 ลຌานบาทหรือคิดป็นรຌอยละ 53.12 ปງาหมายการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
เตรมาสทีไ 3 ก้าหนดเวຌทีไรຌอยละ 65 จังหวัดลยมีการ฿ชຌจายงินงบประมาณจ้านวน 
282.01 ลຌานบาท คดิป็นรຌอยละ 63.80 ตไา้กวาปງาหมายรຌอยละ 1.20 

มติทีไประชุม       รับทราบ    
                               ๐.8 รายงานลักษณะอากาศบริวณจังหวัดลยดอืนมษายน 2562 ละการคาดหมายลกัษณะ 
   อากาศบริวณจังหวัดลยดอืน พฤษภาคม 2562  (สถานีอุตุนิยมวิทยาลย) 

           บริวณจังหวัดลย฿นชวงตຌนละกลางดือน ลักษณะอากาศจะปรปรวน ดยยังคงมีอากาศรຌอน         
      อบอຌาวทัไวเป ละมีอากาศรຌอนจัด฿นบางวัน ตจะมีฝนฟງาคะนอง฿นบางชวงซึไงจะชวยคลายรຌอนลงเดຌ     
      ปริมาณฝนรวมยังคงตไ้ากวาคาปกติประมาณรຌอยละ 5 สวนอุณหภูมิฉลีไยยังคงสูงกวาคาปกติประมาณ   
       1 องศาซลซียส  

มติทีไประชุม       รับทราบ    

 4.9 รายงานสถานการณ์นๅําปี 2562 ประจําดือนมษายน 2562 (ครงการชลประทานลย)     
      1. อางกใบนๅ้าทีไส้าคัญ 1.1 อางกใบนๅ้านๅ้าลยอันนืไองมาจากพระราชดาริอ.ภูหลวง     
        ความจุปกติ 35.807 ลຌานลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณนๅ้า 27.658 ลຌาน ลบ.ม. คดิป็น 77.24%     
        ของความจุอางฯ นวนຌมลดลง 1.2 อางกใบนๅ้าหຌวยนຌาหมาน อ.มืองลยความจุปกติ 26.500  
        ลຌานลบม.ปัจจุบันมีปริมาณนๅ้า 7.618 ลຌานลบ.ม.คดิป็น 28.75% ของความจุอางฯ นวนຌม 

             ลดลงปัจจุบันสง฿หนๅา้ประปาวันละ 15,000 ลบ.ม.นืไองจากปริมาณนຌาฝนนຌอยกวาปกติ ตยัง
   สามารถ฿ชຌงานเดຌป็นปกติ 2. อางกใบนๅ้าอืไนโ 2.1 อางฯขนาดกลางรวมจ้านวน 14 หงม ี
   ปริมาณนๅ้า 56.139 ลຌาน ลบ.ม. คดิป็น 48.47% ของความจุอางฯ มีอางกใบนๅ้าทีไมีนๅ้า 50– 
   90 % จา้นวน 2 หง ละ อางกใบนๅ้าทีไมีนๅ้าตไ้ากวา 50 % จา้นวน 12 หง 2.2 อางฯขนาด
   ลใกรวมจ้านวน 121 หง (ถายอน฿หຌทຌองถิไน 105 หง ) มีปริมาณนๅ้า 15.436 ลຌาน ลบ.ม.
   คดิป็น 53.15% ของความจุอางฯ     
มตทิีไประชุม  รบัทราบ  
  4.10 การบริหารงานบุคคล฿นสํานักงานทีไดินอําภอ (สํานักงานทีไดินจังหวัดลย) 
มติทีไประชุม  รับทราบ 

/รืไอง...13 

ผอ.ครงการ
ชลประทานจ.ลย 
 

ผูຌทนผอ.สถานี
อุตุนยิมวิทยาลย 
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ระบียบวาระทีไ ๑ รืไองพืไอพิจารณา 
   5.1  การดํานินงานตามวาระขับคลืไอนจังหวัดลย (THAILOEI 4.0) 
   คณะทีไ ํ ดຌาน Tourism and Sports ลยมืองหงการทองทีไยวละการกีฬา 

 (ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย คณะทํางานละลขานุการ)  
  ดຌานทองทีไยว การพัฒนาอุตสาหกรรมทองทีไยวละบริการ฿หຌมีมาตรฐานสากลการรับรอง    
            มาตรฐานการทองทีไยวอาซียน ประจ้าป 2561 ดยมีอายุการรับรอง 3 ปประภทฮมสตยຏอาซียน  เดຌก 
            หมูบຌานวัฒนธรรมเทด้า อ้าภอชียงคาน จงัหวัดลย  การรับรองมาตรฐานฮมสตยຏเทย  ประจา้ป 2561 ดยมี

อายุการรับรอง 3 ป  เดຌก 1. กลุมฮมสตยຏบຌานผาหวายภูปຆาปาะ อ้าภอหนองหิน จังหวัดลย จ้านวน 5 
หลัง 2. วิสาหกิจชุมชนฮมสตยຏชิงวัฒนธรรมบຌานอาฮี อ้าภอทาลีไ จังหวัดลยจ้านวน 4 หลัง 3. กลุมนาอຌอ
ฮมสตยຏ อ้าภอมืองลย จังหวัดลย จ้านวน 5 หลัง ดຌานกีฬา 1. รายงานผลการขงขันฟุตบอลยาวชนละ
ประชาชน  ชิงชนะลิศหงประทศเทยครัๅงทีไ  ํ 5 ํ 5th  THAILAND PRIME  MINISTER CUP ๎ ์ํ9              
(รอบคัดลือกตัวทนขต 4) รุนอายุเมกิน  ํ ๐  ป ชาย (ขงขันระหวางวันทีไ  3  -  10  มษายน 62              
ณ  จังหวัดอุดรธานี)ชนะลิศ : จังหวัดอุดรธานีรองชนะลิศอันดับทีไ ํ  : จังหวัดลย ( รงรียนทศบาลมือง
วังสะพุง 2 )  2)  จังหวัดหนองบัวล้าภูรุนอายุ  ํ  ๎ ป ชาย ละประชาชนชาย  ขงขันระหวางวันทีไ  22  -  
30  มษายน  2562   ณ   สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวล้าภู สนามสมสรหนองบัวพิชญ อฟซี  ละสนาม
รงรียนหัวนาศึกษาวิทยຏ 3) จังหวัดหนองคาย  รุนอายุ  ํ 6 ป ชาย ละประชาชนหญิง  ขงขันระหวางวันทีไ 
22  -  28  มษายน 2562   ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 2. รายงานผลการขงขันกีฬาชืไอม
ความสัมพันธຏวันขຌาราชการพลรือน ประจ้าป 2562 ระหวางวันทีไ  26  มีนาคม  -  1  มษายน  2562          
ณ  รงยิมทศบาลมืองลย  /  สนามกีฬากลางจังหวัดลย  

    
 

มติทีไประชุม  รับทราบ 
คณะทีไ ๎   ดຌาน Health ลยมืองหงสุขภาวะ (นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดลยคณะทํางานละลขานุการ) 
 รายงานผลการด้านินครงการจังหวัดสุขภาพดี “ลย” ขยับทากับสน  
 

 
/ผลการ...14 

 
 

ผูຌทนทองทีไยวฯ 
จ.ลย 

นพ.สสจ.จ.ลย 
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มติทีไประชุม  รับทราบ 

คณะทีไ ๏  ดຌาน Agriculture ลยมืองหงการกษตรบบผสมผสาน (กษตรละ 
     สหกรณ์จังหวัดลย คณะทํางานละลขานุการ)  
  ครงการสงสริมการท้าการกษตรบบผสมผสาน:กิจกรรมสงสริมการปลูกทุรียน 
     พืไอสรຌางรายเดຌ฿นปลงกษตรกรดิม ฿นการศึกษาดูงานพืไอป็นการพัฒนาองคຏความรูຌ   
      ทางดຌานการกษตรตางโ ละรวมศึกษาดูงานตลาดน้าการผลิตกาฟ มคคาดมีย ณ จ.ชียง฿หม 

ประธาน   รองสภณ การด้านินงาน฿นรงรียน ต.ช.ด. ทีไสมดใจพระทพฯ สดใจ ฿หຌด้านินการอยางตอนืไอง 
มติทีไประชุม  รับทราบ 

คณะทีไ ๐  ดຌาน Investment and Trade ลยมืองหงการลงทนุละการคຌา  
(อุตสาหกรรมจังหวัดลย คณะทํางานละลขานกุาร)  
  มืไอวันทีไ 25 มษายน 2562 สอจ.ลย ดยกลุมสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรม
ก้าหนดจัดการสัมมนาชิงปฏิบัติการรืไอง การพลิกฉมธุรกิจ SMEs ดຌวยทคนลยี AI     
ละระบบ Automation ละตระหนักตอสถานการณຏการปรับปลีไยนของธุรกิจ฿นอนาคต 
พืไอทีไจะสามารถน้ามาประยุกตຏ฿ชຌพืไอพัฒนาตอยอดการบริหารจัดการละการตลาด
ออนเลนຏ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน มีผูຌสน฿จขຌารวมงานจ้านวน 120 ทาน 
คณะทีไ ๑  ดຌาน Loei for All ลยมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดลยคณะทํางานละลขานุการ) 

            1) สรุปผลการขับคลืไอนการด้านินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าภอ (พชอ.)     
            ป ระ จ้ า ดื อ น ม ษ าย น  2562 ฿น ภ าพ ร วม  (ส้ า นั ก งาน ส า ธ า รณ สุ ข จ .ล ย )  

 
/2)สรุป...15 

ผูຌทนกษตร 
ละสหกรณ ์จ.ลย 

อตุสาหกรรม จ.ลย 

นพ.สสจ.จ.ลย 
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2) สรุปผลการด้านินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าภอ (พชอ.)  
ประจ้าดือน มษายน 2562 (อ้าภอนาดຌวง ละอ้าภอภูรือ) ผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ้าภอ อ้าภอนาดຌวง จังหวัดลย ป 2562 วิสัยทัศนຏ(Vision)“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี       
มีความสุข ภาคีท้างานอยางมีสวนรวม ฿ชຌพืๅนทีไป็นฐาน ดยมีประชาชนป็นศูนยຏกลาง” 
พันธกิจ (Mission) 1.สรຌางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนละบูรราการรวมกัน฿นการพัฒนา
คณุภาพชีวิตละสุขภาพของประชาชน 2. พัฒนารูปบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ้าภอ
ทีไหมาะสมกับพืๅนทีไ 3. มีการจัดการทรัพยากรรวมกัน ดຌานบุคลากร ทคนลยี สารสนทศ    
องคຏความรูຌ ละงบประมาณปງาหมาย (Goal) “ประชาชนชาวอ้าภอนาดຌวงมีคณุภาพชีวิตละ
สิไงวดลຌอมทีไดี อยางยัไงยืน”ประดในการขับคลืไอนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ้าภอ นาดຌวง .ํครงการตามนวพระราชด้าริละหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ประดในการ
ขับคลืไอน : การลดการ฿ชຌสารคมี฿นกลุมสีไยง฿นกษตรกร ๎.ครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด้าริสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทพยวรางกูร ประดในการขับคลืไอน :
การชุดลอกศษวัสดุ฿นล้าคลอง ฿นพืๅนทีไขตทศบาลต้าบลนาดຌวง ๏.ครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด้าริของพระบรมวงศานุวงศຏประดในการขับคลืไอน:สัตวຏปลอดรค คนปลอดภัย จากรค
พิษสุนัขบຌา อ้าภอนาดຌวง ผลการด้านินงานการขับคลืไอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าภอ 
นาดຌวง .ํครงการตามนวพระราชด้าริละหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงประดในการ
ขับคลืไอน : การลดการ฿ชຌสารคมี฿นกลุมสีไยง฿นกษตรกรคัดลือกพืๅนทีไปງาหมายหมูบຌานสีไยงสูง 
ส้ารวจประชาชรกลุมสีไยงทีไ฿ชຌสารคมีจาะลหิตพืไอคัดกรอง฿นกลุมสีไยงวิคราะหຏสถานการณຏ 
จดัท้าวทีประชาคมหาความรวมมือกับภาคีครือขายรณรงคຏงด฿ชຌสารคมีอยางจริงจังสรຌาง
หมูบຌานตຌนบบงด฿ชຌสารคมี฿นการท้าการกษตร 

 
มตทิีไประชุม  รบัทราบ 

 3) ครงการ “สํานกังานปลอดขยะ” จังหวัดลย (Zero Waste Office) ประจําดือน 
         มษายน  2562 วันทีไ 24 มษายน 2562 (สนง.สงสริมการปกครองทຌองถิไน จ.ลย)  
 มีวัตถุประสงคຏพืไอ฿หຌสวนราชการสนับสนุน฿หຌการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3ช. : ฿ชຌ    
         นຌอย฿ชຌซๅ้าละน้ากลับมา฿ชຌ฿หมหรือ 3R: Reduce Reuse Recycle หลักการประชารัฐดย฿หຌ

สวนราชการ หนวยงาน ทีไมีส้านักงานตัๅงอยูบริวณศาลากลางจังหวัด ละบริวณดยรอบ รวม
จา้นวน 35 หนวยงานมีหนวยงานทีไขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงนีๅจ้านวน 14 หนวยงานปริมาณขยะรี
เซคิลจ้านวน 881.5 กิลกรัม ป็นงิน 3,207 บาท  

/4)รายงาน...16 

ผูຌทนทຌองถิไน 
จ.ลย 
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4) รายงานความคืบหนຌา฿นการขับคลืไอนการจัดตัๅงกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ (สนง.สงสริมการปกครองทຌองถิไน จ.ลย)  
 การจัดตัๅงกองทุนขยะ/ธนาคารขยะขຌอมูล ณ วันทีไ 24 มษายน 2562 มี อปท.         

 ทีไจัดตัๅงกองทุนขยะ/ธนาคารขยะลຌว จ้านวน 99 หง มีสมาชิกจ้านวน 36,663 ครัวรือน      
 มีงินสมทบกองทุนขยะ/ธนาคารขยะจ้านวน 7,636,789.11 บาท 

มติทีไประชุม  รับทราบ 
คณะทีไ  ๒ ดຌ าน Open Town to Arts and Culture ลยมื องห งศิ ลปะละวัฒนธรรม        

 (วัฒนธรรมจังหวัดลย คณะทํางานละลขานุการ) 
รืไองทีไ 1 ครงการขຌาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  
- วันทีไ ๐ มษายน ๎๑๒๎ วัดชลธารารามหนวยงานจຌาภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

 จา้นวนผูຌรวมกิจกรรม ํ์๑ คน 
- วันทีไ  ํ๕  มษายน  ๎๑๒๎  วัดศรีที ปารามหน วยงาน  กระทรวงพัฒนาสั งคมฯ  

 จา้นวนผูຌรวมกิจกรรม ํํ๕ คน 
กิจกรรมขຌาวัดทุกวันพระ฿หญประจ้าดือน พฤษภาคม ๎๑๒๎ 
- วันทีไ ๏ พฤษภาคม ๎๑๒๎ วัดทับมิไงขวัญ ต.กุดปຆอง อ.มืองลย จ.ลย หนวยงาน :  

 กระทรวงรงงาน 
- วันทีไ ํ๔ พฤษภาคม ๎๑๒๎ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดปຆอง อ.มืองลย จ.ลย หนวยงาน:      

 ทุกสวนราชการ (วันวิสาขบูชา) 
รืไองทีไ 2 รายงานผลการด้านินงานครงการอนุรักษຏประพณีละสิไงวดลຌอม พืไอสงสริม    
การทองทีไยวกิจกรรม: อนุรักษຏละสงสริมวัฒนธรรมทຌองถิไนเทลยละพืไอสนับสนุนการ 
ทองทีไยวจังหวัดลย (ถนนสายวัฒนธรรม) ประจ้าป ๎๑๒๎ ดือนมษายน  ๎๑๒๎ 
การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตัๅงตดือนต.ค.๒ํ–ม.ย.๒๎ รวมทัๅงหมด ๎๐ ครัๅง       
การจัดกิจกรรม฿นถนนสายวัฒนธรรมมีรຌานคຌาละประชาชนรวมทัๅงนักทองทีไยวจา้นวนมาก  
ซึไงมีรຌานคຌา฿นตละสารຏจา้นวน ๏๏์รຌานคຌามีงินทุนหมุนวียนฉลีไยครัๅงละ ๏๏์,์์์ บาท  
การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม฿นดือน ม.ย.๒๎ รวมทัๅงหมด ๎ ครัๅง รูปบบการจัด 
กิจกรรมการสดงศิลปะละวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาทຌองถิไนการจ้าหนายสินคຌาทาง 
วัฒนธรรม - กิจกรรมวันสารຏทีไ ๒ มษายน ๎๑๒๎ การสาธิตภูมิปัญญา (การท้าตຌนดอกเมຌ 
ป็นของทีไระลึกขนาดจิ็วจากหลงรียนรูຌชิงวัฒนธรรมพืๅนบຌาน บຌานมัไนยืน ต้าบลอาฮี   
อ้าภอทาลีไ) การสดงศิลปะละวัฒนธรรม (การฟງอนร้าจากชมรมผูຌสูงอายุ) -กิจกรรม              
วันสารຏทีไ ๎์ มษายน ๎๑๒๎ การสาธิตภูมิปัญญา (การท้าตຌนดอกเมຌครืไองจากชุมชน 
คณุธรรมวัดนนสวาง อ้าภอวังสะพุง) การสดงศิลปะละวัฒนธรรม (การสดงวงปงลาง    
คนอีสานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลย 
รืไองทีไ 3 รายงานผลครงการอนุรักษຏวัฒนธรรมประพณีละสิไงวดลຌอมพืไอสงสริมการ 
ทองทีไยวกิจกรรมยอยทีไ ๐: การสืบทอดวัฒนธรรมประพณีอันดีงามของจังหวัดลย “งานกิน 
ดองเทลย”ครัๅงทีไ ๒ วันอังคารทีไ ๎๏ มษายน ๎๑๒๎ คูบาว - สาว จา้นวน 7 คู ผูຌขຌารวม 
กิจกรรมจ้านวน 200 คน 

มติทีไประชุม รับทราบ                  

คณะทีไ ๓ ดຌาน Education ลยมืองหงการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดลย คณะทํางานละลขานุการ) 
ศึกษาธิการจังหวัดลย  สรุปครงการละกิจกรรมฉลิมพระกียรตินืไอง฿นอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิษก วัตถุประสงคຏพืไอฉลิมพระกียรตินืไอง฿นอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิษกพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ละนຌอมน้าพระบรมราชบายดຌานการศึกษา฿นหลวง
รชักาลทีไ 10 สูการปฏิบัติ฿นสถานศึกษาของจังหวัดลย ระยะวลาด้านินการระหวาง 

/ดือน...17 

วัฒนธรรม จ.ลย 
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 ดือนมษายน - กรกฎาคม 2562 ฿นหนวยงานทางการศึกษาละสถานศึกษาจังหวัดลย  
 ประยชนຏทีไคาดวาจะเดຌรับ นักรียน นักศึกษา ครู ผูຌบริหารสถานศึกษา ผูຌบริหารการศึกษา  

บุคลากรทางการศึกษาละผูຌปกครอง เดຌมีสวนรวมละสดงออกถึงความจงรักภักดีนຌอมร้าลึก                 
฿นพระมหากรุณาธิคุณ นຌอมน้าพระบรมราชบายดຌานการศึกษาสูการปฏิบัติ฿นสถานศึกษาจังหวัดลย 

ประธาน  ฿หຌศกึษาธิการจังหวัด น้ารืไองครูเมครบชัๅนรียน มารายงาน฿นทีไประชุมฯ ดือนพฤษภาคม 
มติทีไประชุม รับทราบ                  

   คณะทีไ ๔ ดຌาน Integrity ลยมืองหงคณุธรรม (หน.สนจ.ลย คณะทํางานละลขานุการ)  
วัฒนธรรม จ.ลย  การสงสริมละพัฒนาชุมชน องคຏกร อ้าภอละจังหวัดคุณธรรม ตามผนมบท 
   สงสริมคุณธรรมหงชาติฉบับทีไ ํ องคຏกรทีไขຌารวมขับคลืไอนจังหวัดคุณธรรม เดຌก  
   อ้าภอมืองลย อ้าภอวังสะพุง อ้าภอหนองหิน อ้าภอภูหลวง อ้าภอภูกระดึงอ้าภอภูรือ 
   อ้าภอปากชม อ้าภอนาดຌวงประภทชุมชนบงป็น ๏ ระดับ – สงสริม ๕๏  ชุมชน        
   - คุณธรรม ๒ ชุมชน - ตຌนบบ๏๐ ชุมชนรวมทัๅงสิๅน ํ๏๏ ชุมชนการยกระดับชุมชน 
   คณุธรรมจากระดับสงสริมคุณธรรม เปป็นระดับคุณธรรมจากจ้านวนทัๅงสิๅน  ๕๏ หง 
   จา้นวนทีไเดຌรับการยกระดับ ๎ํ หงคิดป็น ๎๎.๑๔% จากระดับคุณธรรมเปป็นระดับ 
   ตຌนบบจากจ้านวนทัๅงสิๅน ๎ํ หง จา้นวนทีไเดຌรับการยกระดับ ํ์ หงคิดป็น ๐๓.๒๎% 
มตทิีไประชุม  รบัทราบ    
ระบียบวาระทีไ 6           รืไองนําสนอดยอกสาร/Power point 

6.1  ผลการดาํนนิการรืไองรຌองรียนรຌองทกุข์ (ศนูย์ดาํรงธรรมจังหวัดลย)            
รก.หน.สนจ.ลย   ผลการด้านินการรืไองรຌองรียนรຌองทุกขຏ/รຌองทุกขຏ “ศนูยຏด้ารงธรรมจังหวัดลย”                
   ณ วันทีไ 25 มษายน พ.ศ. 2562 1. รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกขຏ ทัๅงหมด 18 รืไอง ยุติรืไอง – รืไอง
   อยูระหวางด้านินการ 18 รืไอง฿หຌคา้ปรึกษา 30 รืไอง 

          2. การด้านินงานของศูนยຏด้ารงธรรมจังหวัดลย ประจ้าปงบประมาณ 2562    

 
มตทิีไประชุม  รบัทราบ     

6.2 สรปุภาวะการคຌาชายดนเทย - สปป.ลาว ประจําดือนมีนาคม 2562 (สนง.พาณชิย์จ.ลย) 
 ภาวะการคຌาชายดนกับประทศพืไอนบຌานระหวางเทย-สปป.ลาว ดຌานจังหวัดลย    
        ประจ้าดือนมีนาคม 2562 ดยมีมูลคาการคຌาชายดนจากดานศุลกากรทาลีไ ดานศุลกากรชียงคาน         
      จุดผอนปรนบຌานนาขา อ้าภอดานซຌายละจุดผอนปรนบຌานหมืองพร อ้าภอนาหຌว       

มีมูลคาการคຌารวมจ้านวน 707.82 ลຌานบาท ยกป็นมูลคาการน้าขຌาจ้านวน 176.08 ลຌานบาท       
ละมลูคาการสงออกจ้านวน 531.74 ลຌานบาทมูลคาการสงออก ดือนมีนาคม 2562 

/มีมูลคา...18 

ผูຌทนพาณชิย์  
จ.ลย 
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มีมูลคาการสงออกสินคຌาจ้านวน 531.74 ลຌานบาทพิไมขึๅนจากดือนทีไลຌว จ้านวน 
187.69 ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนรຌอยละ 54.55 ละมืไอทียบกับชวงวลาดียวกัน฿นปทีไ
ลຌวมีมูลคาการสงออกสินคຌาลดลงจ้านวน 19.38 ลຌานบาทหรือลดลงรຌอยละ 3.52 ดย
สินคຌาทีไมีการสงออกลดลงจากดือนทีไลຌวเดຌก หมวดสินคຌาชืๅอพลิง หมวดสินคຌาวัสดุ
กอสรຌางหมวดสินคຌาอุตสาหกรรมละการกษตรหมวดสินคຌาพลังงานเฟฟງาละสินคຌาอืไน 
หมวดสินคຌาอุปภคบริภคละหมวดสินคຌากสิกรรมมูลคาการนําขຌาดือนมีนาคม 2562 
มีมูลคาการน้าขຌาสินคຌาจ้านวน 176.08 ลຌานบาทลดลงจากดือนทีไลຌว 2.50 ลຌานบาท 
หรือลดลงรຌอยละ 1.40 ละมืไอทียบกับชวงวลาดียวกัน฿นปทีไลຌว มีมูลคาการน้าขຌา
สินคຌาลดลงจ้านวน 17.17 ลຌานบาทหรือลดลงรຌอยละ 8.88 ดยสินคຌาทีไมีการน้าขຌาลดลง
จากดือนทีไลຌว เดຌก หมวดสินคຌาเมຌ เมຌปรรูป ละผลิตภัณฑຏ ละหมวดสินคຌากสิกรรม 
ดุลการคຌาดือนมีนาคม 2562 เทยมีดุลการคຌาจ้านวน 355.66 ลຌานบาทพิไมขึๅนจาก
ดือนกุมภาพันธຏ 2562 จ้านวน 190.94 ลຌานบาทหรือพิไมขึๅนรຌอยละ 114.94 ละมืไอ
ทียบกับดือนดียวกันของปกอน (มี.ค.2561) ลดลงจ้านวน 2.21 ลຌานบาทคิดป็นลดลง
รຌอยละ 0.62 ดยสปป.ลาว มีความตຌองการหมวดสินคຌาชืๅอพลิงหมวดสินคຌาวัสดุกอสรຌาง 
หมวดสินคຌาครืไองจักรเม฿ชຌเฟฟງาละสวนประกอบละหมวดสินคຌาอุปภคบริภคอยาง
ตอนืไองพืไอ฿ชຌอุปภคบริภค฿นชีวิตประจ้าวัน  
6.3 ขຌอมูลภาพรวมศรษฐกิจการคຌาจังหวัดลย ณ วันทีไ 30 มษายน 2562 (สนง.พาณิชย์ จ.ลย)  

 1.อัตรางินฟງอ฿นระยะ 3 ดือน (มกราคม – มีนาคม) 2562 ทียบกับชวงดียวกันป    
     2561 สงูขึๅนรຌอยละ 1.4 สาหตุมาจากการสูงขึๅนของดัชนีหมวดอาหารบริภค-นอกบຌาน  
     (อาหารกลางวัน/ขຌาวราดกง) ดัชนีหมวดเขละผลิตภัณฑຏนม (เขเก นมถัไวหลือง นมสด) 
ดัชนีหมวดอาหารบริภค-฿นบຌาน (ขຌาวผัด กຎวยต็ียว สຌมต้า กับขຌาวส้ารใจรูป) 
2.ดัชนีราคาผูຌบริภคทัไวเปป 2558 ของจังหวัดลยทากับ 100 ละดือนมีนาคม 2562 
ทากับ 102.5 มืไอทียบกับดือนกุมภาพันธຏ 2562ทากับ 101.7 สูงขึๅนรຌอยละ 0.8 
มืไอทียบดือนมีนาคม 2561 สูงขึๅน  รຌอยละ 1.90 3.การคຌาชายดนประจ้าดือน
มีนาคม 2562 การสงออกสินคຌาจ้านวน 531.74 ลຌานบาท การน้าขຌาสินคຌาจ้านวน176.08 
ลຌานบาท มูลคาการคຌารวมจ้านวน 707.82 ลຌานบาทดุลการคຌาจ้านวน 355.70 ลຌานบาท 
4.สินคຌาสงออกทีไส้าคัญ : (1) สินคຌาชืๅอพลิง (2) สินคຌาวัสดุกอสรຌาง(3) สินคຌาอุปภคบริภค (4) สินคຌา
กสิกรรม (5) สินคຌาครืไองจักรเม฿ชเฟฟງาละสวนประกอบ 5.สินคຌาน้าขຌา: (1)สินคຌากสิกรรม (2) สินคຌา
ร(3) สินคຌาเมຌ เมຌปรรูปละผลิตภัณฑຏ (4) สินคຌาครืไองจักร฿ชຌเฟฟງาละสวนประกอบ     
(5) สินคຌาหลใกหลใกกลຌาละผลิตภัณฑຏการลงทุน 1.นิติบุคคล(มี.ค.62)คงอยูจ้านวน 
1,834 รายงินทุนจดทะบียนจ้านวน 7,159.57 ลຌานบาทจด฿หมจ้านวน 16 ราย
งินทุนจดทะบียนจ้านวน 20.70 ลຌานบาทจຌงลิกจ้านวน 2 ราย งินทุนจดทะบียน
จ้านวน 1.50 ลຌานบาท 2.อุตสาหกรรม (มี.ค.62)จ้านวนรงงานทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ประกอบกิจการ(ยอดสะสม) 482 รงงานงินทุนรวม 23,579.41 ลຌานบาทรงงาน 
6,508 คนการลงทุนอุตสาหกรรม฿นดือนนีๅปรียบทียบกับชวงระยะวลาดียวกัน฿นป
กอนพบวามีอัตราการขยายตัวของจ้านวนรงงานทีไเดຌรับอนุญาต฿หมลดลงรຌอยละ 100 
จา้นวนงินลงทุนลดลงรຌอยละ 100 ละอัตราการจຌางงานลดลงคิดป็นรຌอยละ 100 3.จด
ทะบียนรถยนตຏนัไงเมกิน 7 คนจ้านวน 319 คันรถจักรยานยนตຏจ้านวน 1,260 คัน 4.
ยืไนค้าขอ/กຌเขจดทะบียนทรัพยຏสินทางปัญญาครืไองหมายการคຌา 2 รายลิขสิทธ่ิ 1 ราย 

มติทีไประชุม รับทราบ 
/6.4 สรุป...19 

ผูຌทนพาณชิย์  
จ.ลย 
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 6.4 สรุปผลการประชุมหัวหนຌาสวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงรงงานจังหวัดลยประจําดือน  
 มษายน 2562 (สํานักงานรงงานจังหวัดลย)  

 

 
มตทิีไประชุม  รบัทราบ    
   6.5 ประชาสัมพันธ์การขงขันสาวเหมระดับจังหวัด ประจําปี 2562 วันทีไ 23 พฤษภาคม 2562 
   ณ ศูนย์หมอนเหมฉลิมพระกียรติฯ ลย (ศูนย์หมอนเหมฉลิมพระกียรติฯ ลย)  

 (ชม) นิทรรศการดຌานหมอมเหม เมຌยຌอมสี (ชิม) นๅ้าหมอน ชา฿บหมอน ย้าดักดຌ ละเข
จียว฿บหมอน (ชຌอป) ผลิตภัณฑຏผຌาเหม ผຌาฝງาย สืๅอผຌาส้ารใจรูป ผักผลเมຌปลอดภัยจากกษตรกร
ตຌนบบ  

มติทีไประชุม รับทราบ  
 
 

/6.6 ผยพร...20 
 

รงงาน จ.ลย 

ผูຌทน ผอ.ศนูย์หมอน
เหมฉลิมพระกียรติฯ 
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 6.6 ผยพรจุลสารฉบับทีไ 2 ประจําดือนมษายน 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดลย) 
  กรมบัญชีกลางจายงินสงคราะหຏพืไอการยังชีพกผูຌสูงอายุทีไมีรายเดຌนຌอยทีไเดຌรับสิทธิ
฿นครงการลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐ (50/100บาท/ดือน) พิไมติมอีก 3 ดือน จนถึงดือนมิถุนายน 

2562 ละจายงินชดชยคาเฟฟງา฿หຌกับผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ ทีไ฿ชຌเฟฟງาของกิจการเฟฟງา สวัสดิการ
สัมปทานกองทัพรือ จากการ฿ชຌเฟฟງาตัๅงตดือนมีนาคม – กันยายน 2562 ริไมจาย 18 พ.ค. 62 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนผูຌสูงอายุมีมติอนุมัติขยายระยะวลาการจายงินสงคราะหຏพืไอการยังชีพก
ผูຌสูงอายุทีไมีรายเดຌนຌอยทีไเดຌรับสิทธิ฿นครงการลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐพิไมติมตอเปอีกป็น
ระยะวลา 3 ดือน คือตัๅงตดือนมษายน – มิถุนายน 2562 ดย฿ชຌงินจากกองทุนผูຌสูงอายุส้าหรับภาษี
สรรพสามิตละสุรายาสูบ ฿นอัตราการจายงินสงคราะหຏฯ ดิม คือ 1) ผูຌสูงอายุทีไมีรายเดຌเมกิน 30,000 
บาทตอป เดຌรับงินสงคราะหຏ ดือนละ 100 บาท ละ 2) ผูຌสูงอายุทีไมีรายเดຌกิน 30,000 บาทตเมกิน 
100,000 บาทตอป เดຌรับงินสงคราะหຏ ดือนละ 50 บาท ซึไงกรมบัญชีกลางจะอนงินขຌากระปຉางิน
อิลใกทรอนิกสຏ (e-Money) ฿หຌกผูຌมีสิทธิ ทกุวันทีไ 15 ของดือน 

มตทิีไประชุม  รบัทราบ    
 6.7 ครงการ “รําลึกฉลิมพระกียรติ ละรําบวงสรวงศาลหลักมือง ประพณีบุญซําฮะ (สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดลย) 
พัฒนาการจังหวัดลย  ดຌวยภาคตะวันออกฉียงหนือหรือภาคอีสานป็นภาคทีไยึดถือขนบธรรมนียมประพณีตามฮีต 12 
 คลอง 14 หรือประพณี 12 ดือน อยางครงครัด ประพณีบุญดือน 7 หรือ บุญซ้าฮะ ป็นประพณีส้าคัญ 
 ประพณีหนึไงละตามประกาศจังหวัดลยรืไองงานประพณีของทຌองถิไนจังหวัดลยถือวาประพณี            

“บุญซ้าฮะ”ป็นประพณีขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตพืๅนทีไจังหวัดลย ทีไปฏิบัติสืบทอดกันมาดຌวย
การท้าบุญลีๅยงพระเหวຌศาลหลักมือง พืไอ฿หຌประชาชนเดຌอยู ดีมีสุขนืไองดຌวย ปนีๅ ป็นปมหามงคล          
ส้านักพระราชวัง เดຌก้าหนดประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิษกสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวิชาลงกรณ 
บดินทรทพยวรางกูร ระหวาง วันทีไ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดลย จึงจัดกิจกรรม “ร้าลึกฉลิม      
พระกียรติ ละร้าบวงสรวงศาลพระหลักมือง ประพณีบุญซ้าฮะประจ้าป 2562” ตอนืไองป็นป ทีไ 3     
พืไอ฿หຌประชาชนชาวจังหวัดลย เดຌมีสวนรวม฿นกิจกรรมฉลิมพระกียรติ฿นวรกาสทีไส้าคัญยิไงนีๅ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ฿นฐานะลขานุการ เดຌสนอครงการดังกลาว ดยมีก้าหนดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
฿นวันทีไ 8 พฤษภาคม 2562 วลา 13.30 – 16.30 น. ณ หຌองประชุมศรีสองรักศาลากลางจังหวัด ชัๅน 5 
ก้าหนด จดักิจรรม ฿นวัน สารຏทีไ 3 ของดือน มิถุนายน 2562 

มติทีไประชุม รับทราบ 
 6.8 รวมยอดจําหนายสนิคຌาหนึไงตําบลหนึไงผลติภณัฑ์ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (สํานกังาน    
   พฒันาชุมชนจังหวัดลย)        

มตทิีไประชุม รบัทราบ 
/รืไองอืไนโ...21 

 

ผูຌทนพาณชิย์  
จ.ลย 

รก.คลัง จ.ลย 
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ระบียบวาระทีไ 7   รืไองอืไน โ 

7.1 การจัดประชุม “วຌาจาพาขຌาวงาย” ประจาํดือนมษายน  2562  (ศึกษาธกิารจงัหวัดลย)              
รก.หน.สนจ.ลย    ตามทีไจงัหวัดเดຌก้าหนดจัดประชุม “วຌาจาพาขຌาวงายป็นประจ้าทุกดือนดยมีสวนราชการ  
   หนวยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิหมุนวียนกันป็นจຌาภาพ วัตถุประสงคຏพืไอ฿หຌสวนราชการ หนวยงาน 
   ทัๅงภาครัฐละอกชน เดຌพบปะพูดคุย ละลกปลีไยนขาวสารทางราชการกันอยางเมป็นทางการความ 
   ละอียดจຌงลຌวนัๅน ส้าหรับการจัดประชุม “วຌาจาพาขຌาวงาย” ฿นดือน พฤษภาคม 2562 จຌาภาพ 
   ประกอบดຌวยสวนราชการละหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงการคลัง เดຌก้าหนดจัดประชุม “วຌาจา พาขຌาว
   งาย” ฿นวันทีไ 23 พฤษภาคม 2562 ณ รงรียนฟอราฮีลลຏ รีสอรຏท  
มติทีไประชุม รับทราบ 

   7.2 งานนมันสการพระธาตศุรีสองรัก ประจําปี 2562 ณ บริวณพระธาตศุรสีองรัก อําภอดาน
   ซຌาย จังหวัดลย 
นอ.ดานซຌาย   อ้าภอดานซຌาย ก้าหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจ้าป 2562 ฿นระหวางวันทีไ 15 
   – 18 พฤษภาคม 2562 ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอป็นการสมภชละปຂดอกาส฿หຌประชาชนทัไวเป 
   ตลอดจนผูຌทีไมคีวามลืไอม฿สศรทัธาเดຌสักการะดยทัไวกันอีกทัๅงป็นการสงสริมละรักษาประพณี
   อันดีงามสืบทอดสูอนุชนรุนหลังตอเป  
มติทีไประชมุ รับทราบ  

 7.3 ครงการบรรพชาอุปสมบทฉลิมพระกียรติ นืไอง฿นอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรม   
      ราชาภิษก 
        การจัดครงการบรรพชาอุปสมบทฉลิมพระกียรติ ณ วัดส้าคัญทัไวประทศ สืบนืไองจากทีไประชุมมหา   
       ถรสมาคมมีมติหในชอบ฿หຌจดัครงการบรรพชาอุปสมบทฉลิมพระกียรติ จ้านวน ๒,๔ํ  ์รูประหวางวันทีไ 

                             ๎ -ํ ๒ พฤษภาคม ดยก้าหนด฿หຌตละจังหวัด มีจຌาคณะจังหวัดป็นประธานฝຆายบรรพชิต   
   ผูຌวาราชการจังหวัดป็นประธานฝຆายคฤหัสถຏ ละ฿หຌผูຌอ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดป็น 
   ลขานุการ ดยจังหวัดลย เดຌก้าหนดจัดอุปสมบทครงการบรรพชาอุปสมบทฉลิมพระกียรตินืไอง฿นอกาส
   มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก ระหวางวันทีไ ํ  – ํ ๓ พฤษภาคม ๎ ๑๒  ๎ณ วัดนรมิตวิปัสสนา  
   อ้าภอดานซຌาย จงัหวัดลย ดยจຌงขຌาราชการทุกประภท พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ้า ละลูกจຌาง 
   ชัไวคราว฿นสังกัดทีไมีความประสงคຏขຌารวมครงการบรรพชาอุปสมบทฉลิมพระกียรติ นืไอง฿นอกาสมหา
   มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก฿นครัๅงนีๅ  
มติทีไประชุม รับทราบ  

 7.4 พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุละพุทธาภิษกพระประธานพุทธมณฑลนืไอง฿นวัน      
วิสาขบูชา 
 ก้าหนดการจัดงานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุละพุทธาภิษกพระประธานพุทธ
มณฑล ฿นวันสารຏทีไ 18 พฤษภาคม 2562 ณ พุทธมณฑลจังหวัดลย บຌานทาบุง           
ต.ศรีสองรัก อ.มือง จ.ลย นืไองดຌวยคณะสงฆຏละพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลยเดຌรวมกัน
สรຌางพุทธมณฑลประจ้าจังห วัดลย  ณ  บຌ านท าบุ ง ต .ศรีสองรัก  อ .มื อง จ .ลย             
ดยมีการพัฒนาพืๅนทีไละจัด฿หຌมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอยางตอนืไองละกิจกรรม
ทีไผานมา฿นวันทีไ 19 กุมภาพันธຏ 2562 เดຌมีการจัดพิธีททองหลอพระพุทธมณฑลจังหวัดลย       
ดยเดຌรับพระมตตาจากสมดใจพระอริยวงศาคตาญาณ สมดใจพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก      
ทรงประทานผนทองพืไอประกอบพิธีททองหลอพระประธานพุทธมณฑลละทรง
ประทานนามพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดลยนามวา “พระศรีศากยะทศพลญาณ  
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