
                
 
      
ที่ ลย 0017.3/ว 236        สํานักงานจังหวัดเลย 
          ศาลากลางจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                13    มิถุนายน ๒๕๖2 

เรื่อง    การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5 /๒๕๖2 ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  อัยการจังหวัดเลย, อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย,
 อัยการคุ้มครองสิทธิฯ(ส.ค.ช.), ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘, ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย 
           ผบ.นพค.๒๓, ผบ.ร.๘ พัน ๑, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย,หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วน, 
 รอง ผอ.รมน.จว.ลย., หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารสถานศึกษา, 
             นายอําเภอทุกอําเภอ, ผกก.สภ./สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยวฯ, นายด่านศุลากรท่าลี่, นายด่านศุลกากรเชียงคาน,             

ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด..๒๔๖, ผบ.ร้อย ตชด.
๒๔๗, ผบ.ทพ.๒๑, ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์      
ตามพระราชดําริ อํ าเภอ ด่านซ้ าย , นายกเทศมนตรีเมื องเลย , นายกเทศมนตรี เมื องวังสะพุ ง ,             
ประธานหอการค้าจังหวัดเลย, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย,          
ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย, ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย, ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย, ประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย (ทต.นาอ้อ),ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเลย (อบต.นํ้าสวย),        
หัวหน้ากลุ่มงานสํานักงานจังหวัดเลย และหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงานจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 8680 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
ตามที่จังหวัดได้จัดให้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ         

นายอําเภอทุกอําเภอฯลฯ ครั้งที่ 5/๒๕๖2 ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2              
เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ช้ัน ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย น้ัน 

บัดน้ี ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ฯลฯ ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจํานวน 24 หน้า สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th/LW 
ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์  หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)       
หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (สํานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอํานวยการ)     
ทราบภายในวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖2  ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 5/๒๕๖2 ประจํา พฤษภาคม ๒๕๖2 ทุกวาระแล้ว สําหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ            
ครั้งที่ 6/2562 ประจําเดือนมิถุนายน 2562 เดิมกําหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก 
ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มประชุมต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการ   สีกากีคอพับแขนยาว    
แต่เน่ืองจากในวันดังกล่าวผู้ ว่าราชการจังหวัดเลยติดราชการรับการตรวจเย่ียม ร่วมต้อนรับ และบรรยายสรุปผล           
การดําเนินงานจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดเลยและมีบัญชาให้กําหนดจัดประชุมฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562          
เวลาและสถานที่คงเดิม  
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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 5/๒๕๖2  
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

------------------------------- 
    ผู้มาประชุม 

1. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3. นายพรชัย ถมกระจ่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   
4. นายชนาส ชัชวาลวงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
5. นายณรงค์ จีนอ่่า  ปลัดจังหวัดเลย  
6. พ.ต.อ.พันชัย ชมภูจันทร ์ แทนผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดเลย 
7. นายบพิธฐ์ ภาษิต  รกท.หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย 
8. นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
9. นางฉัตรพร หตัถกรรม แทนผู้อ่านวยการโรงพยาบาลเลย 
10. นางทัศนีย์ ทาโบราณ  รกท.คลังจังหวัดเลย 
11. นางเบญจวรรณ ตัญญู  พาณิชย์จังหวัดเลย 
12. นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
13. นายธงชัย เมืองสนธิ์ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
14. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย  
15. นายณัฐพงษ์ พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
16. นายศิรวัชร อ่อนเหลา แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
17. นายพิมล พูลสง่า  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
18. นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
19. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย 
20. นายจรัสพงษ์ ค่าดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
21. นางสาวสุกัญญา องคว์ิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดเลย 
22. นางปพิชาญา อุปพงษ์  แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 
23. นางสาวสมใจ โชคอ่านวย ประกันสังคมจังหวัดเลย  
24. นางทองอุไร กิตติกมลพันธุ์ แทนจัดหางานจังหวัดเลย 
25. นายนิพนธ์ อาจแก้ว  แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
26. นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
27. นายโสคิด บุญศรี  แทนเกษตรจังหวัดเลย 
28. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 
29. นายคณายศ กริอุณะ  แทนปศุสัตว์เลย 
30. นายอิทธิพล ขวาไทย  ประมงจังหวัดเลย 
31. นายประสิทธิ์  พยอมหอม แทนปฏิรูปที่ดนิจังหวัดเลย 
32. นายประสิทธิ์  กลา้ท่า  ขนส่งจังหวัดเลย 
33. นายทรงพุฒิ ชรินทร์   ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
34. นางเยาวภา โตสงวน  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
35. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา ยุติธรรมจังหวัดเลย 
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36.  นายวิศาล  พรเลิศ   ผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดเลย 
37.  ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา  ผู้อ่านวยการส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 
38.  นายบรรพต  สุพรหมมา  ผู้อ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  นางสาวนิตยา  หัตถสิทโยธิน  ผู้อ่านวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานเลย 
40.  นางสาวรุจาภา  วีถีเพ็ญ   แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
41.  นายนรินทร์   สุวรรณโณ  พลังงานจังหวัดเลย 
42.  นายธวัชชัย  จิตต์ขันติวงศ์  อัยการจังหวัดเลย 
43.  นายทวีวัฒน์  เสนาะล ่า  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย 
44. นายประยุทธ์  แก้วยอด  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

       และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
45.  นางพิสมัย  ชมภูทอง  แทนผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
46.  นายพรสิทธิ์  วิโรจน์   ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เลย 
47.  นายสาคร  ค่าแสน   แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
48.  นางภคมน   หิรัญมณีมาศ  แทนศึกษาธิการจังหวัดเลย  
49.  นายไพโรจน์  พรมสอน  รก.ผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  
50.  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  แทนผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
51.  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ 
52.  นายสมพงษ์  พรมใจ   แทนผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 
53.  นายระวี  คึมยวราช  ผอ.สนง.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
54.  นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม  ผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 
55.  นายอ่านวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ่านวยการส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
56.  นายกิตติพงศ์   เพชรจันทร์ธเนศ  แทนผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑   
57.  นายอมรเทพ   ภักสุธีโกศล  ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) 
58.  นายธันต์  สินธมาลัย  แทนผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
59.  นายณรงค์เดช  ดวงชัย   แทนผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเลย 
60.  นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ   ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
61.  พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  แสงเดือน  ผู้ก่ากับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย  
62.  นายสนธยา  ดวงแข   แทนนายด่านศุลกากรท่าลี่ 
63.  นางสาวณฐินี  สุรกาญจน์กุล  แทนนายด่านศุลกากรเชียงคาน 
64.  นายชญชล  เอกธนะนวกุล  แทนสรรพากรพื นที่เลย 
65.  นางภาวนา  เกียรติชูศกัด์ิ  แทนสรรพสามิตพื นที่เลย 
66.  นางสาววิชุดา  เจนบุญ   ธนารักษ์พื นที่เลย  
67.  นายบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
68.  นายอัครวัฒน์  วันยุพา   แทนหัวหน้าส่านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย  
69.  นายวีระศักดิ์  ประสานศรี  แทน ผอ.ส่านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี) 
70.  นายเพิ่มศักดิ์  กนิษฐชาดา  แทนผอ.ส่านักงานบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 
71.  นางนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้าส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
72.  นายชัยยันต์  สุรสรณ ์   แทนผู้อ่านวยการโครงการชลประทานเลย 
73.  นายวิญญู  เจ๊กชื่น   ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย    
74.  นางสาวธารารัตน ์ บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
75.  นายศิริพงษ์  สาลาสุตา  แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรทีสู่ง) 
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76.  นายวีระพงษ์  ริมไธสง   แทนผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) 
77.  นางสาวยุพาพร  ภาพันธ์   แทน ผอ. ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
78.  นายเฉลิมชัย  จันทศร   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ่ารุงพันธ์สัตว์เลย 
79. นายกฤษรมย์   กัลยาณมิตร   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน่าโดยแมลงที่ 8.2 จ.เลย  
80.  นายค่านวณ   โพธิ์น้อย   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
81.  นายเพ่ิมศักดิ์  กนิษฐชาต  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
82.  นายสมบัติ   พิมพ์ประสิทธิ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  
83.  นายพิษณุ   ใบเขม็   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
84.  พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก   ผบ. มทบ.28 
85.  พ.ท.ทินพันธ์   ปากแก้ว   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
86.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลาง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 
87.   ร.ท.บุญช ู  สอนสุภาพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1  
88.   ร.ต.อ.เสมีย ์  จปุะมัตา  ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247 
89.   ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ  แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
90.   นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า   ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
91.   นายประจักษ์  เลขตะระโก  แทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย  
92.   นายนิตร  สุรนาทชยานันท์  แทนผู้อ่านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม 
93.   นายนรวัฒน ์  อัมภวา   ผู้อ่านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 52  
94.   ส.อ.กติติคุณ  บุตรคุณ   นายอ่าเภอเมืองเลย 
95.   นายประยูร  อรัญรุท   นายอ่าเภอวังสะพุง 
96.   นายชัชพงษ ์  อาจแกว้   นายอ่าเภอเชียงคาน 
97.   นายสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม  นายอ่าเภอด่านซ้าย 
98.   นายบุญเลิศ   ลันทนา   นายอ่าเภอท่าลี่ 
99.   นายสมคิด  พงศ์สมานวรกุล  นายอ่าเภอภูเรือ 
100. นายภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นายอ่าเภอภูกระดึง 
101. สิบเอกเชษฐา   ขาวประเสริฐ   นายอ่าเภอปากชม 
102. นายนท ี  พรมภักดี  นายอ่าเภอนาแห้ว 
103. นายกฤษฎา   โพธิ์ชัย   นายอ่าเภอนาด้วง    
104. นายพงศ์ธณนท์  ปัญญาประชุม  นายอ่าเภอภูหลวง 
105. ว่าที่ร้อยตรีธีรพร ชุมแก้ว   แทนนายอ่าเภอผาขาว 
106. นายวิทยา  สันติกลุ   นายอ่าเภอเอราวัณ 
107. นายต่อศักดิ์  สกุลวัฒน์  นายอ่าเภอหนองหิน 
108. พ.ต.อ. ปรีชา  เก่งสาริกจิ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
109. พ.ต.ท.สัมฤทธิ์  สิมสวัสดิ์  แทนผกก.สภ.วังสะพุง  
110. พ.ต.ท.นัทยา  ทองจนัทร์  แทน ผกก.สภ.เชียงคาน  
111. พ.ต.ต.ชัยวัฒน ์  ภักดิจ์รุง  แทนผกก.สภ.ด่านซ้าย  
112. พ.พ.ต.ท.บุญชัย  สิมพลา   แทนผกก.สภ.ภูเรือ  
113. พ.ต.อ.สายสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอราวัณ   
114. พ.ต.อ.สุรใจ  รุ่งเรือง   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
115. พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง     
116. พ.ต.ท.บรรเจิด  จจูันทร์    แทน ผกก.สภ.นาด้วง 

/117.พ.ต.อ...4 



-  4  - 
117. พ.ต.อ.สมชาย  ศรคี่าแดง  ผกก.สภ.ท่าลี่ 
118. พ.ต.ท.สุริยา  แสงสุริยา  แทนผกก.สภ.นาดินด่า 
119. พ.ต.ท.ค่ามูล  สีสะอาด   แทนผกก.สภ.โพนทอง   
120. พ.ต.อ. เสรี  เย็นสวัสดิ ์  ผกก.สภ.โคกงาม  
121. ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม   ผู้อ่านวยการส่านักงานป.ป.ช.ประจ่าจังหวัดเลย  
122. นายศตบรรณ   พันธุวัน   ผู้อ่านวยการส่านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 
123. นายวิรัตน์  ทองจ่ารูณ  แทนผู้อ่านวยการการเลือกตั งจังหวัดเลย 
124. นายศรายุทธ  ละสี   แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  
125. นายพูลสวัสด์ิ  ภาคธูป   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
126. นายสัมพันธ์   คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
127. นางสุวรรณา  นาอุดม   รักษาการนายกเทศมนตรีเมอืงวังสะพุง 
128. นายนิคม  สุรเกต   ปลัดเทศบาลเมืองเลย 
129. นายประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย   
130. นายเกียรติพงษ์  คชวงษ ์   ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานเลย 
131. นายวีระชาติ  จันดี   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
132. นายสิริพงษ์   แสนหลวงอินทร์  ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
133. นายประเวศ   ด่ารงจิตต์  แทนโทรศัพท์จังหวัดเลย  
134. นายสุรพงษ์  อ่ิมเอิบ   ผอ.ส่านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
135. นางสาวณัฐธิดา  ดอนส่าราญ  แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย  
136. นายอภินันท์  สุวรรณโค  จ่าจังหวัดเลย  
137. นายสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
138. นางสมพร   สิมเสน    เสมียนตราจังหวัดเลย 
139. นายประวิทย์  ภิญโญ   เลขานุการ สนง.ศอก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย 
140. นายประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงานด่ารงธรรม จ.เลย 
141. นายวสันต์  ไทยสุวรรณ   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จ.เลย 
142. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่านักงาน จ.เลย 
143. นางมานิตา  จันโทวาท  แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย 
144. นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนจ.เลย 
145. นายรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สนจ.เลย 
146. นางสาวพัตราภรณ์ มูลทานี   เจ้าหน้าที่ธุรการส่านักงานจังหวัดเลย   
147. นางสาวกิตติมา  พรหมจักร  เจ้าหน้าที่ธุรการส่านักงานจังหวัดเลย   
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. สัสดีจังหวัดเลย        ติดราชการ 
2. ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์    ติดราชการ 
3. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ด่านซา้ย    ติดราชการ 
4.   ผู้อ่านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย    ติดราชการ 
5. ผอ.ศูนย์วิจัยเพราะพันธ ุ์สัตว์น ่าจืดจังหวัดเลย    ติดราชการ 
6. ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเลย      ติดราชการ 
7. ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย     ติดราชการ 
8.   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ติดราชการ 
9. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย     ติดราชการ 
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10. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต    ติดราชการ  
11. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ่าล่าน ่าสัก    ติดราชการ 
12. ผบ.นพค. 23        ติดราชการ 
13. หนว่ยประสานงานชายแดนที่ 2      ติดราชการ 
14. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข.เขตหนองคาย    ติดราชการ 
15. สว.รน.กก ๑๑ บก.รน.(ต่ารวจน ่า)     ติดราชการ 
16. สารวตัรสถานีต่ารวจท่องเที่ยว ๖ กองก่ากับการ ๓ กองบังคับการต่ารวจท่องเที่ยว ติดราชการ 
17. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246      ติดราชการ 
18. ผกก.สภ.ด่านซ้าย       ติดราชการ 
19. ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง      ติดราชการ 
20. ผกก.สภ.หนองหิน       ติดราชการ 
21. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดราชการ 
22. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
23. ผกก.สภ.นาแห้ว       ติดราชการ 
24. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
25. ผู้จัดการพื นที่พิเศษเลย       ติดราชการ 
26. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย     ติดราชการ 
27. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดราชการ 
28. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
29. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย      ติดราชการ 
30. ผู้จัดการส่านักงานการประปาสว่นภูมิภาค สาขาเลย    ติดราชการ 
31. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
32. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
33. ประธานชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
34. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภารกิจ   
35. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
36. หัวหน้าสนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจ.เลย    ติดภารกิจ 
37. ผู้อ่านวยการธนาคารออมสินเขตเลย     ติดภารกจิ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั งที่ 5/๒๕๖2 วันพฤหัสบดีที่      
30 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. และได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระฯ  
                   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  
       พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      3. การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส่าคัญของโลก” จ่านวน 2 รางวัล                     
         (ส่านักงานศกึษาธิการจังหวัดเลย)  
   4. การมอบเกียรติบัตรแก่อ่าเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562            
       จ่านวน 4 อ่าเภอ  (ส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเลย) 
   5. การมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก่านันที่ด่าเนินการตามโครงการถังขยะเปียก
       ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบร้อยละ 100 ของจ่านวนครัวเรือน  
           จ่านวน 18 ใบ (ส่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 
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   6. ข่าวเด่นรอบเดือน พฤษภาคม  2562 (ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)  
   7. ชมคลิปการพัฒนาอุทยานเทิศพระเกยีรติบ้านหมากแข้ง (มทบ.28) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบยีบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่     
  1) นางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ต่าแหน่งเดิม ผู้อ่านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
       จังหวัดขอนแก่น ได้รับแต่งตั งให้มาด่ารงต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

    2) นายณัฐพงษ์  พรชัย ต่าแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมัง่คงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี           
   ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
    - นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง  
   ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
   1.3  ขอขอบคุณและชมเชยการสนับสนุนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 
   1.4  แนะน่าที่ปรึกษา 1. เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื อบุญมี ผู้น่าทางวัฒนธรรมอ่าเภอด่านซ้าย     
   2. คุณพิเศษศักดิ์ ภักดีเทวา ปรึกษาด้านกฎหมายผู้วา่ราชการจงัหวัดเลย 3. นายภัทรดิฐ สิงหเสนี 
   ที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕62 
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที ่29 เมษายน  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ 

     ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 
     - รายงานการประชุมฯ มีทั งหมด  22  หนา้ โดยส่านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งใหทุ้กทา่น    
      ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์                     
      หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่  ลย 

๐๐๑๗.๓/ว 216  ลงวันที่  16 พฤษภาคม   2562  
มติทีป่ระชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕62 ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕62 
    ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕         
   ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่4/๒๕62 ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ 
   เม่ือวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดเลย 
   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

       4.1  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม 
 ด้วยส่านักนายกรัฐมนตรีมีประกาศส่านักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562     
     เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม 

   จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี  1.1 ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  
   และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตั งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์
   ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน 1.2 ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่
   ของรัฐไว้ทุกข์ ตั งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562  
   (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด่าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.2 การจัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัด   
   ทีไ่ด้ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(ส านักงานจังหวัดเลย) 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประสานแจ้งจังหวัดจัดพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงาน    
      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั งก่อนและหลังระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 อาทิ       
      พิธีพลีกรรมตักน ่า พิธีท่าน ่าอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน ่าอภิเษก การเชิญคนโทน ่าอภิเษก     
       ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยมาเป็นล่าดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระราชพิธีฯ ได้ส่าเร็จลุล่วงอย่าง

   งดงามและสมพระเกียรติโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื นที่จังหวัดเลยนั น จังหวัดเลยได ้
   ก่าหนดจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย      
   การแต่งกาย: ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว/ ข้าราชการทหาร ต่ารวจ  
   เครื่องแบบปฏิบัติงาน/ จติอาสาพระราชทาน ชุดจติอาสาพระราชทาน/ ภาคเอกชน ชุดสุภาพโทนสี 
   เหลือง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ    

 4.3  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 (ส านักงานจังหวัดเลย)  

  ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ่าปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม  

   2562 โดยมีปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรม 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ่าปี 
พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยพร้อมเพรียงกนัทั งในส่วนกลาง    
และส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ  ส่าหรับการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคได้มอบหมาย 
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับจังหวัดในการ 
จัดกิจกรรมพร้อมกับส่วนกลาง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงให้จังหวัดด่าเนินการดังนี  
1. กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562  
1.1  ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด 
ประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีม่วง บริเวณรั วศาลากลางจังหวัด ตั งแต่วันที่ 1 – 10 
มิถุนายน 2562 พร้อมประดับไฟส่องสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายส่าคัญให้
สวยงาม 

   1.2  จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสมโดยประดับ    
   พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย และธงพระนามาภิไธย ส.ท. 
   พร้อมตั งโต๊ะหมู่บูชาและสมุดลงนามถวายพระพร ปากกาสีน ่าเงินพร้อมโต๊ะและเก้าอี ลงนาม
   ถวายพระพร ส่าหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร  
   ตั งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562  
   1.3  ตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีธงชาติไทย          
   ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.รวมทั งโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกาตามข้อ 1.1 
   และ 1.2 ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

2. กิจกรรมในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลาง 
จังหวัด หรือสถานที่ตามทีจ่ังหวัดพิจารณาเห็นเหมาะสมพร้อมกับส่วนกลาง โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานทั งนี  จังหวัดได้ก่าหนดกิจกรรมตามที่ส่วนกลางแจ้งประกอบด้วย 2.1.1
การจัดพิธีท่าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดเลย โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จ่านวน 42 รูป รบับิณฑบาต  
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การแต่งกาย  ข้าราชการ: เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจงัหวดั: 

 ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง จิตอาสาพระราชทาน: ชุดจิตอาสาพระราชทานประชาชน:  ชุดสภุาพ 
 โทนสเีหลือง 2.1.2 พิธีลงนามถวายพระพร  เริ่มพิธีเวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลา
 กลางจังหวัดเลย การแต่งกาย ขา้ราชการ:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้าน
 มหาดไทยจังหวัด:ชุดไทยอมรนิทร์ สีเหลือง จิตอาสาพระราชทาน:ชุดจิตอาสาพระราชทาน 

   ประชาชน: ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง 2.1.3 พิธีถวายเครื่องราชสักกากระและพิธีจุดเทียนถวาย    
   พระพรชัยมงคลเวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย การแต่งกาย ข้าราชการ:  
   เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด:ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง 
   จิตอาสาพระราชทาน:ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน:ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง                
   2.1.4 จัดกจิกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพ่ือถวายพระราชกุศลตามที่จังหวัดพิจารณา 
   เห็นสมควร จดักิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง 
   2.1.5 การจัดกิจกรรมบ่าเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น การจัดเลี ยงอาหารกลางวันให้แก่ 
   ผู้ด้อยโอกาสคนชราหรือกิจกรรมบ่าเพ็ญสาธารณประโยชน์/กุศลอ่ืนๆตามความเหมาะสมจึงน่า
   เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและขอความร่วมมือในการด่าเนินการส่าหรับอ่าเภอขอให้แจ้ง
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและร่วมด่าเนินการด้วยทั งนี  จังหวัดจะได้มีหนังสือ
   แจ้งเชิญชวนเข้าร่วมในกิจกรรมที่จังหวัดจัดโดยด่วนต่อไป  
มติที่ประชุม       รับทราบ    
   4.2  คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็น 

วันหยุดราชการ พร้อมก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี 19 วัน (ส านักงานจังหวัดเลย) 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที ่21 พฤษภาคม 2562 ที่ท่าเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ ์
โฆษกประจ่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  
1. ก่าหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจ่าปี      

 และวันหยุดราชการประจ่าปี และ 2. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจ่าปีรวม 19 วัน คือ 
 1. วันขึ นปี ใหม่  1 มกราคม (1 วัน) 2. วันมาฆบูชา วันขึ น 15 ค่่า เดือน 3 (1 วัน)                 
 3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์      
 6 เมษายน (1 วัน) 4. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน (3 วัน) 5. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม         
 (1 วัน) 6. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายก่าหนดการ (1 วัน) 7. วันวิสาขบูชา 
 ขึ น 15 ค่่าเดือน 6 (1 วัน) 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี       
 3 มิถุนายน (1 วัน) 9. วันอาสาฬหบูชา ขึ น 15 ค่่า เดือน 8 (1 วัน) 10. วันเข้าพรรษาแรม 1 
 ค่่าเดือน 8 (1 วัน) 11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
 กรกฎาคม (1 วัน) 12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่
 แห่งชาติ 12 สิงหาคม (1 วัน)  13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
 อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม (1 วัน) 14. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม    
 (1 วัน) 15. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
 มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ( 1 วัน) 16. วันรัฐธรรมนูญ         
 10 ธันวาคม (1 วัน) และ 17. วันสิ นปี 31 ธันวาคม (1 วัน) จึงน่าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม       รับทราบ    

/4.3 โครงการ ...9 
 
 
 
 

รก.หน.สนจ.เลย 



-  9  - 
   4.3  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลยประจ าปีงบประมาณ 

          พ.ศ. ๒๕๖2 ประจ าเดือน มิถุนายน  2562  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
   เดิมก่าหนดจัดออกให้บริการ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 พื นที่ด่าเนินการคือ 
      โรงเรียนนาดอกค่า หมู่ที่  5 บ้านพะเนียง ต่าบลนาดอกค่า อ่าเภอนาด้วง จังหวัดเลย         
       ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นออกให้บริการวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลาและสถานที่เดิม   

             จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ และขอเชิญร่วมในการด่าเนินโครงการฯ 
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
สรุปผลการด าเนินโครงการ เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยสีเสียด หมู่ที ่1 ต าบลห้วยสีเสียด  อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย รายละเอียดดังนี  

    1. ถนนลาดยางภายในหมูบ่้านช่ารุดเสียหายเป็นจ่านวนมาก พื นที่หมู่ที่ 5 – 8 บ้านนามูลตุ่น  
บ้านนาเจริญ บ้านใหม่ศรีชมพู และบ้านนาหนองทุ่ม เสนอโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต       
ถนนภายในหมู่บ้านกว้าง 5 เมตร ยาว 2,234 เมตร หนา 0.05 เมตร การด าเนินงาน : 

 แนวทางที่ 1 ให้องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยสีเสียด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวทางที่ 2หาก อบต. มีความ
 ประสงค์จะใช้เงินสะสม 4,000,000 บาท ในการแก้ไขปัญหาก็ให้ท่าเรื่องเสนอ เพ่ือขออนุมัติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร สายศรีภูหลวงจาก
 หน้าอ่าเภอถึงทางแยกโรงเรียนชุมชนหนองคัน ต่าบลหนองคัน ระยะทาง 3.560 กิโลเมตร  

และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร สายวังสะพุง – หล่มเก่าจากบ้านสามแยก
พัฒนาถึงบ้านหนองบัว ต่าบลภูหอ ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร การด าเนินงาน : มอบแขวง
ทางหลวงเลยที่ 1 ด่าเนินการส่ารวจพื นที่ ออกแบบและประมาณการ และให้ด่าเนินการ
ดังนี  1. กรณีหากแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มีงบประมาณให้ด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ขอใช้
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด 3.  โครงการก่อสร้างขยายถนนบริเวณโค้งหักศอก     
สายวังสะพุง – หล่มเก่า บริเวณบ้านวังมลถึงบ้านไร่สุขสันต์ ต่าบลเลยวังไสย์จ่านวน 4 จุด
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ การด าเนินงาน : มอบแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ด่าเนินการส่ารวจพื นที่ 
ออกแบบและประมาณการหรืออาจพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิควิธีวิศวกรรมจราจร เช่น     
ไฟจราจรและลูกระนาด และให้ด่าเนินการดังนี  1. กรณีหากแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มีงบประมาณ
ก็ให้ด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด3. ปัญหาเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินท่ากินราษฎรต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ดินท่ากินเพ่ือที่จะน่าไปใช้การท่าธุรกรรม
ต่างๆ การด าเนินงาน: มอบส่านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยด่าเนินการชี แจงรายละเอียดให้
ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบและด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื นที่
ท่าการเกษตรราษฎรในพื นที่  ต่าบลภูหอ ต่าบลเลยวังไสย์  และต่าบลแก่งศรีภูมิ            
การด าเนินงาน: กรณีที่ 1 พืชผลการเกษตรเสียหายจากช้างป่า มอบส่านักงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย ส่านักงานเกษตรอ่าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ 
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามอ่านาจหน้าที่ กรณีที่ 2 พืชผลทางการเกษตรไม่ถูกท่าลาย
แต่เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงให้เกษตรกรเสนอปัญหาความต้องการขอรับ
การเยียวยาจากรัฐบาลโดยเสนอผ่านส่านักงานเกษตรอ่าเภอภูหลวงและเสนอตามล่าดับเพ่ือน่าเสนอ
เข้าทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป     

ประธาน  ก่อนการประชุมให้น่าเรื่องการพัฒนาแหล่งน ่าคูคลองและการแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั นเรียนหารือ  
ในที่ประชุมทุกครั ง 

มติที่ประชุม รับทราบ              
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๔.7  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย) 
ประจ าเดือนเมษายน  2562  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน  2562   (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

  งบประมาณ ส่วนราชการ  (function) ได้ รับ จั ดสรรงบประมาณ จ่ านวน 
 4,852.89 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 520.85 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน    
     2,979.36 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 61.39 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
 ไตรมาสที ่3 ก่าหนดไว้ทีร่้อยละ 77 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน     

        3,500.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.13 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.87  
         เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 13 โดยจ่าแนกดังนี  

         1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน 2,448.72 ล้านบาทจัดท่าใบ PO ในระบบ GFMIS จ่านวน           
           13.80 ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน 1,809.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.91 เป้าหมายการใช้
           จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ทีร่้อยละ 80 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณจ่านวน 1,823.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.47 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 
   5.53 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 18 

  2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 2,404.17 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน  
   507.05 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 1,169.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 48.65 เป้าหมาย
   การใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ทีร่้อยละ 65 จังหวัดเลยมกีารใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณจ่านวน 1,676.63 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 69.74 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 
   4.74 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 25   

  งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 225.59 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ 
   GFMIS จ่านวน 87.34 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 57.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.53 
    เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 77 จังหวัดเลยมี
การใช้    จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 144.93 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 64.24 ต่่ากว่า
เป้าหมายร้อยละ    12.76 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 
42          โดยจ่าแนกดังนี  1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน 42.56 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ 
GFMIS    จ่านวน 0.04 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 20.86 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.01 
เป้าหมาย   การใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จังหวัดเลยมีการใช้
จ่ายเงิน   งบประมาณจ่านวน 20.90 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.10 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ  
   30.90 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 17  

  2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 183.03 ล้านบาทส่วนราชการเป็นหน่วยด่าเนินการเองจัดท่า 
   PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 87.30 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 36.73 ล้านบาทคิดเป็น
   ร้อยละ 20.07 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 65 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 124.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 67.76 
   สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.76 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลย
   อยู่ในล่าดับที่ 42 งบทอ้งถิ่นจังหวัดเลย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของส่านักงานส่งเสริม           
   การปกครองท้องถิ่น) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ่านวน 584.13 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน  
   105.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.02 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3  
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  ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 77 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 105.51 ล้านบาท    
   คิดเป็นร้อยละ 18.06 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 58.94 โดยจ่าแนกดังนี  1) รายจ่าย 
   ประจ่าจ่านวน 6.51 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 3.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.87  
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จังหวัดเลยมีการ
   ใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 3.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.87 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ  
   21.13 2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 577.62 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 101.41 ล้านบาท 
   คิดเป็นร้อยละ 17.56 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 65 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 101.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.60 
   ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 47.40 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน
   ทั งสิ น 661.56 ล้านบาท เบิกจ่าย จ่านวน  522.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.99      

  งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัด 
   หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล่าภู และจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีเป็น
   ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 497.66 ล้านบาทจัดท่า 
   PO ในระบบ GFMIS จ่านวน  211.86 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 92.25 ล้านบาท       
   คิดเป็นร้อยละ 18.54 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 77  
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 304.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.11  
   ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 15.89 โดยจ่าแนกดังนี  1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน  55.62 ล้านบาทจัดท่า 
   PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 2.97 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 13.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
   24.65 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ80จังหวัดเลย
   มีการใช้จ่ ายเงิน งบประมาณจ่านวน 16 .68 ล้ านบาทคิด เป็ นร้อยละ 29 .98               
   ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.02 2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 442.04 ล้านบาทจัดท่า PO 
   ในระบบ GFMIS จ่านวน 208.90 ล้านบาทเบิกจา่ยแล้วจ่านวน 78.54 ล้านบาท      
   หรือคิดเป็นร้อยละ 53.12 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่
   ร้อยละ 65 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน  287.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
   65.030 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.03     
มติที่ประชุม       รับทราบ    

                               ๔.8 รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือนเมษายน 2562 และการคาดหมายลักษณะ 
   อากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน พฤษภาคม 2562  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 
 
 
 
 
 
 

/การคาดหมาย ...12 
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มติที่ประชุม       รบัทราบ    

 4.9 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 (โครงการชลประทานเลย)     
     สถานการณ์น ่าในเขตจังหวัดเลย วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 1. อ่างเก็บน ่าที่ส่าคัญ       
 1.1 อ่างเก็บน้าน้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.ภูหลวงความจุปกติ35.807 ล้านลบ.ม. 
 ปัจจุบันมีปริมาณน ่า25.095 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 72.88% ของความจุอ่างแนวโน้มเพ่ิมขึ น  
 1.2 อ่างเก็บน้าห้วยน ่าหมาน อ.เมืองเลยความจุปกติ 26.500 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณ

      น ่า 6.564 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 24.77% ของความจุอ่างฯ แนวโน้มลดลง ปัจจุบันส่งให้ 
      น ่าประปาวันละ 15,000 ลบ.ม.เนื่องจากปริมาณน ่าฝนน้อยกว่าปกติท่าให้น ่าในอ่างในปีนี 
      ต่่ากว่าปีที่แล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกต ิ2. อ่างเก็บน ่าอ่ืนๆ 2.1 อ่างขนาดกลาง รวม
      จ่านวน 14 แห่งมีปริมาณน้า 53.352 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 46.06 % ของความจุอ่างมีอ่าง
          เก็บน ่าที่มีน ่า 50– 90 % จ่านวน 2 แห่ง และอ่างเก็บน ่าที่มีน ่าต่่ากว่า 50 % จานวน 12 
     แห่ง 2.2 อ่างฯขนาดเล็ก รวมจานวน 121 แห่ง(ถ่ายโอนให้ทอ้งถิ่น 105 แห่ง) มีปริมาณน ่า 
     14.715 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 50.67% ของความจุอ่างการช่วยเหลือฉุกเฉิน (เครื่องสูบน ่า/
    รถบรรทุกน ่า) โดยจะใช้รถบรรทุกน ่าเพ่ือเสริมระบบประปาโดยการเติมน ่าให้แก่บ่อพักน ่าและ
    สระเก็บน ่าวันละ 24,000 ลิตร 3. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โครงการชลประทานเลยเข้า
   ช่วยเหลือชาวบ้าน บ้านห้วยลวงไซ ต่าบลน ่าหมาน อ่าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการด่วนตามค่า
   ร้องขอเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน ่าอุปโภค-บริโภคเนื่องจากระบบ 
   ประปาไม่สามารถจ่ายน ่าได้เพียงพอโดยน่ารถบรรทุกน ่าขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายให้แก่ 
   ราษฎร 3 หลังคาเรือน จานวน 12,000 ลิตร จนกว่าจะสิ นสุดฤดูแล้งรวม 1. เครื่องสูบน ่า 
   ขนาด 12 นิ ว จ่านวน 1 เครื่องท่าสูบน ่าเลยบ้านขอนแดง หมูท่ี่ 10 ต่าบลนาอาน 
   อ่าเภอเมือง จังหวัดเลย และเครื่องสูบน ่าขนาด 8 นิ ว จ่านวน 2 เครื่อง บ้านซาหลวง หมู่ที่ 11 
   ต่าบลนาอาน อ่าเภอเมือง จังหวัดเลย สูบน ่าช่วยเหลือการประปาเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
   (ส่านักงานประปาจังหวัดเลย) 2. รถบรรทุกน ่าขนาด 6,000 ลิตร จานวน 2 คัน เข้าช่วยเหลือ
   ชาวบ้านตามที่ร้องขอจ่านวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยลวงไซและบ้านไร่ม่วง ต่าบลน้าหมาน  
   อ่าเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งขาดแคลนน ่าอุปโภคบริโภค      
มติที่ประชุม  รับทราบ  

/ระเบียบ ...13 

ผอ.โครงการ
ชลประทานจ.เลย 
 

ผู้แทนผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1  การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 

 (ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
 ด้านการท่องเที่ยว 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
 วิถชีีวิตลุ่มแม่น ่าโขงกิจกรรม: โครงการอบรมพัฒนาผู้สื่อความหมายและประชาสัมพันธ์ 

  แหล่งท่องเทีย่วรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ไทด่า 
  บ้านนาป่าหนาด อ่าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ด้านกีฬา 
- รายงานผลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั งที่ 13 ประจ่าปี 
2562 ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย ส่งนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจ่านวน ๕๙ คน และจังหวัดเลย ได้อับดับที่ 46 ของประเทศได้รับเหรียญ
รางวัล  5  เหรียญดังนี  1)  เหรียญเงินจ่านวน  3  เหรียญได้แก่นางวนิดา สีแพน วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง  /        
วิ่งมินิมาราธอน ๕.๕ ก.ม. รุ่นอายุ ๗๐ - ๗๔ ปีนางวิภาดา ตางจงราช  /นายประพันธ์ พรหมเทศ ลีลาศ ทั่วไป 
จังหวะร่าวง รุ่นอายุ ๖๕ ปีขึ นปื 2)  เหรียญทองแดงจ่านวน ๒ เหรียญได้แก่นางวนิดา สีแพน วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
หญิงรุ่นอายุ ๗๐ - ๗๔ ปี นางนิรมล  เกิดหนองมน / นายวินัย วุฒิชัยไพบูลย์ ลีลาศ ทั่วไป จังหวะกัวราช่า   
รุ่นอายุ ๖๕ ปีขึ นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การอนุ รักษฟนฟู ธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมงานนมัสการพระธาตุ ศรีสองรั ก ประจ่ าป ๒๕๖๒                         
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการจัดงานไดเล็งเห็นความส่าคัญในเรื่องการขับเคลื่อน
 นโยบายจังหวัดสะอาดโดยการรณรงคใหผูเขารวมงานไมวาจะเปนนักทองเที่ยว ผูประกอบการรานคา ผูมีจิต

   ศรัทธาจัดท่าโรงทานรวมกันคัดแยกขยะและใชวัสดุธรรมชาติงดใชภาชนะโฟมโดยบูรณาการรวมกับเทศบาล
   ต่าบลดานซาย เทศบาลต่าบลศรีสองรัก โรงเรียนศรีสองรักษวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย และ
   ชมรมก่านันผูใหญบาน อ่าเภอดานซาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 
    1) การด่าเนินโครงการจังหวัดสุขภาพดี “เลย” ขยับเท่ากับแสน (สสจ.เลย) 
         - ไม่มี - 

2) สรุปการปรับปรุงการใช้ห้องผ่าตัด ห้องคลอด โรงพยาบาลเลย (โรงพยาบาลเลย) 
จากการระดมทนุของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ร่วมกับพระเกจิ        
ในจังหวัดเลยองค์กรต่างๆ ทั งภาคราชการรัฐและเอกชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการเพ่ิมศักยภาพ
ห้องผ่าตัดและห้องคลอดโรงพยาบาลเลยให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล 
จนสามารถเปิดด่าเนนิการใช้งานจริงในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๖๒ ที่ผ่านมางบประมาณที่ใช้
ด่าเนินการทั งหมดจ่านวน ๒๒,๗๑๕,๙๑๖ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี   
๑. ด้านปรับปรุงโครงสร้างของตึกสายธารชั นที่ ๑ และ ๒ ให้ได้มาตรฐานระดับสากลมีห้อง
ผ่าตัด ๘ ห้องห้องคลอด ๕ เตียง ห้องรอคลอด ห้องรับใหม่ ตามมาตรฐานจ่านวน  
๘,๗๓๐,๗๒๒  บาท ๒. ด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือช่วยผ่าตัดได้แก่ โคมไฟ
ผ่าตัด เตียงผ่าตัด เครื่องดมยาสลบ เครื่องจี ห้ามเลือดไฟฟ้าและอ่ืน  ๆจ่านวน ๑๓,๙๘๕,๑๙๔ บาท        
๓. ด้านบุคลากรเมื่อจ่านวนห้องผ่าตัดเพ่ิมมากขึ นจ่าเป็นต้องมีบุคลากรเพ่ิมขึ นได้แก่ 
พยาบาลวิชาชีพ ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆอีก ๑๐ คนคุณค่าการใช้งานในปัจจุบัน 

/1. ความพอเพียง ...14 

ผู้แทนท่องเที่ยวฯ 
จ.เลย 

ผู้แทน ผอ.รพ.เลย 

นอ.ด่านซา้ย 
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๑. ความพอเพียง เมื่อมีจ่านวนห้องผ่าตัดเพ่ิมมาขึ นจ่านวนผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการผ่าตัด    
ที่ต้องรอคิวผ่าตัดลดจ่านวนลงเรื่อยๆ สามารถลดความรุนแรงของโรคได้สามารถลดรายจ่าย
ที่ต้องเสียไปในการรักษาระยะยาวได้ ผู้ป่วยมีสุขภาพที่พึงประสงค์มากขึ น ๒. ความปลอดภัย 
เมื่อระบบโครงสร้างได้มาตรฐานทั งระบบหมุนเวียนอากาศระบบปลอดเชื อระบบป้องกันรังสี       
ระบบควบคุมอุณหภูมิ การแยกเขตสกปรกเขตสะอาดและเขตปลอดเชื อตามมาตรฐานห้องผ่าตัด
และห้องคลอดต่างๆที่กล่าวมาทั งหมดจะท่าให้ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและบุคลากรมีความ
ปลอดภัยไม่มีการติดเชื อมากขึ นกว่าที่ผ่านมา ๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
นอกจากนี โรงพยาบาลเลยยังได้รับการบริจาคเครื่องมือช่วยผ่าตัดที่ทันสมัยจากผู้มี         
จิตศรัทธาเพ่ิมขึ นหลายรายการเช่น เครื่องผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะความเร็วสูง เครื่องอุ่นน่าเกลือ 
เครื่องดมยาสลบ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงท่าให้บุคลากรได้รับการฝึก
ทักษะการใช้งานและการควบคุมคุณภ าพ เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ป่ วยมากที่ สุด               
๔.ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม จากพลังความร่วมรักสามัคคีการบริจาคทั งหมดที่ได้มาท่าให้
ห้องผ่าตัดและห้องคลอดโรงพยาบาลเป็นของชาวจังหวัดเลยและใกล้เคียงท่าให้บุคลากร 
ผู้ป่วยและญาติตระหนักและส่านึกในความเมตตากรุณาของทุกท่านที่ร่วมบริจาคเรา       
จะมุ่งมั่นท่านุบ่ารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ได้รับบริจาคอาคาร MR นอกจากห้องผ่าตัดและห้องคลอด 
โรงพยาบาลเลยยังได้รับบริจาคอาคารนฤมิตคุณาเพ่ือเป็นอาคารส่าหรับตรวจเอกเรย์ด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการวินิจฉัยโรคได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น ท่าให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปที่ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีเพ่ือท่า 
MRI เป็นการลดค่าใช้จ่ายและได้รับการรักษาที่รวดเร็วแม่นย่ายิ่งขึ นในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรงพยาบาลต้องการเพ่ิมขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยมากยิ่งขึ นแต่ยังมีความขาดแคลนเครื่องมือหลายอย่างเพ่ือให้การ
ด่าเนินงานในห้องผ่าตัดปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ นดังนี  ๑. เครื่องฟอกอากาศและอบฆ่าเชื อ
วัณโรคที่ผ่านมาพบว่ามีบุคลากรห้องผ่าตัดติดเชื อวัณโรค ๒. เครื่องนึ่งไอน ่าขนาดเล็ก 140 
ปอนด์ เพ่ือนึ่งเครื่องมือฉุกเฉินในกรณีเครื่องมือไม่พอใช้จากสถิติได้มีการนึ่งเพ่ิมทุกวันและต้อง
ใช้เครื่องนึ่งใหญ่ ท่าให้สิ นเปลืองทั งบุคลากรและพลังงาน ๓. เครื่องอบแก๊สขนาดเล็กใช้อบฆ่า
เชื อเครื่องมือที่ไม่สามารถนึ่งไอน ่าได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
       คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมอืงแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (เกษตร     
       และสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
  - น่าเสนอวิดีทัศน์เรื่อง มาตรการจ่ากัดการใช้ 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส)  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    

คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 
            1) สรุปผลการขับเคลื่อนการด่าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ (พชอ.)     
            ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2562 ในภาพรวม (ส่านักงานสาธารณสุขจ.เลย)  

 จากรายงานผลการด่าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอจังหวัดเลยประจ่าเดือน
พฤษภาคม 2562  พบว่าส่านักงานเลขานุการ พชอ. มีกิจกรรมสนับสนุนการประชุมของ
คณะกรรมการ พชอ. จ่านวน 9 อ่าเภอจ่านวน 9 ครั ง  มกีารประชุมของคณะอนุกรรมการ/ 

/คณะท่างาน...15 

ผู้แทนเกษตร 
และสหกรณ์ จ.เลย 

ผู้แทนนพ.สสจ.จ.เลย 
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คณะท่างานขับเคลื่อนรายประเด็นจ่านวน 4 อ่าเภอจ่านวน 10 ครั ง  โดยใช้จ่ายงบประมาณ 
สนับสนุนจากส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจ่านวน 113,555 บาทผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 14.75 คณะกรรมการ พชอ.ทุกอ่าเภอ มีการประชุม
คัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอโดย 2 ประเด็นแรกที่แต่ละอ่าเภอคัดเลือก
มาขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื นที่ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมจ่านวน 11 ประเด็นคิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมาคือด้านเกษตรปลอดสารพิษ
และอาหารปลอดภัยจ่านวน 6 ประเด็นคิดเป็นร้อยละ 21.43 และการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
อุบัติเหตุจราจรจ่านวน 4 ประเด็นคิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล่าดับ จากรายงานผลการ
ขับเคลื่อนการด่าเนินงานของ พชอ. ในเดือนพฤษภาคม  2562 พบว่าอ่าเภอที่มีรายงานผลการ 
ด่าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามแผนงาน/โครงการอย่างน้อย 2 ประเด็น      
จ่านวน 6 อ่าเภอคิดเป็นร้อยละ 42.85, มีรายงานผลการด่าเนินงานขับเคลื่อนฯ 1 ประเด็น
จ่านวน 3 อ่าเภอคิดเป็นร้อยละ 21.42 ไม่มีรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ       
จ่านวน 3 อ่าเภอคิดเป็นร้อยละ 42.85 และไม่ส่งรายงานผลการด่าเนินงานจ่านวน 2 อ่าเภอ 
คิดเป็นร้อยละ 14.28 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
2) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (อ าเภอเมืองเลย)  
  ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ.เมืองเลย 1. อาหารปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนตรวจสาร
 ปนเปื้อนในอาหารตรวจสารตกค้างในกระแสเลือดตรวจร้าน/แผงจ่าหน่ายอาหารในแหล่ง

ท่องเที่ยวและศูนย์อาหารจ่านวน 67 ร้าน 2. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อ่าเภอเมืองเลย 
“ขับรถมีน ่าใจรักษาวินัยจราจร” สร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนจัดตั ง“ด่านชุมชน”
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน หน่วยงานภาครัฐต้อง
ตะหนักว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในขั นวิกฤตต้องมีความจริงจังในการด่าเนินงานมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังปรับระบบการเก็บและรายงานข้อมูลการสูญเสียกลไกส่าคัญ คือ ศปภ.
จังหวัด/อ่าเภอ และต่าบลก่ากับติดตามและประเมินผลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพจัดตั งโครงการ
จัดตั งด่านครอบครัวเพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาล อ่าเภอเมืองเลย 
วัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือกระตุ้นและสร้างความรับผิดชอบของครอบครั วในการดูแลเอาใจใส่        
ห้ามปรามว่ากล่าวตักเตือนและควบคุมคนในครอบครัวไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม. 
ในช่วงเทศกาล ๒.เพ่ือจัดตั งด่านครอบครัวด่านชุมชนและด่านต่ารวจให้มีภารกิจที่สัมพันธ์ 
เชื่อมโยงต่อเนื่องในการดูแลและควบคุมสมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้มีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๓.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม.อย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาล กลุ่มเป้าหมาย 
ด่าเนินการทั งอ่าเภอ (ด่าเนินการทุกต่าบล ทุกหมู่บ้าน) การด่าเนินงาน มี 4 ขั นตอน  
๑.เตรียมการประชุมคณะท่างานเพ่ือระดมความเห็นสร้างแนวทางการจัดตั งด่านครอบครัว      
ด่านชุมชน ด่านบังคับใช้กฎหมาย ที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืนและเกิดผลส่าเร็จ ๒.แถลงข่าวเปิดตัว
โครงการ & ชี แจงโครงการและแนวทาง ๓.ด่าเนินการในพื นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์        
๔.การติดตามและประเมินผล “ด่านครอบครัว ”หมายถึง ผู้ใหญ่หรือบุคคลในครัวเรือนแสดง
ความห่วงใยเอาใจใส่คนในครอบครัวด้วยการดูแลว่ากล่าวตักเตือนโน้มน้าวและควบคุมไม่ให้     
คนในบ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้ถนนในช่วงเทศกาล เช่น ขับขี่จักรยานยนต์ โดยไม่สวม
หมวกกันน็อกดื่มของมึนเมาแล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นต้น “ด่านชุมชน ”หมายถึงจุดตรวจจุด
สกัด/จุดที่มีการคัดกรองเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนของชุมชนหรือหมู่บ้านโดยเกิดจาก 

/ความรว่มมือ...16 

นอ.เมืองเลย 
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ความร่วมมือของผู้น่าชุมชนภาคีเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชนเพ่ือสกัด 
กลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเช่นกลุ่มวัยรุ่นคนเมาหรือดื่มแล้ว
ขับคนขับรถเร็วผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นต้น 3 ขั นตอนการจัดตั งด่านชุมชน 1.เตรียม   
เป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน การหาข้อมูลและน่าข้อมูลเข้าสู่การท่าประชาคมในหมู่บ้าน 
เพ่ือสร้างมาตรการชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรวมทั งการเตรียมทีมงานเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์งบประมาณและก่าหนดบทบาทหน้าที่ประสานเจ้าหน้าทีภ่าครัฐเพ่ือขอการสนับสนุน  
2. ตั ง คือตั งด่านชุมชนสกัดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการก่าหนดจุด
ในการตั งด่านชุมชนการจัดการแบ่งเวรยามหมุนเวียนและลงบันทึกการท่างานการก่าหนดเวลา  
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3. ติดตามการติดตามตรวจสอบ
ความส่าเร็จสรุปผลการด่าเนินงานในแต่ละวัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. จ่านวนครั งการเกิด
อุบัติเหตุจ่านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในชุมชนลดน้อยลงในช่วงเทศกาล ๒. มีการขยายผลการ
ด่าเนินงานด่านครอบครัวจากในช่วงเทศกาลและปรับรูปแบบไปสู่ช่วงเวลาปกติ ๓. เกิดความ
ร่วมมือที่ดีของภาคีเครือข่ายตั งแต่ระดับครอบครัวจนถึงชุมชนรวมทั งประชาชนในชุมชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่ยานพาหนะลดลง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (อ าเภอเอราวัณ)  

  รายงานผลการด่าเนินงาน พชอ.เอราวัณ 1.การบริหารจัดการขยะ กองทุนขยะ 
 ๑๐๐% ครบ ๔ ต่าบล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ๑๐๐ % โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและปลุกจิตส่านึ กให้ เห็นความส่าคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการขยะ               
๒. เกษตรปลอดภัย ตลาดปลอดสารพิษ  ๒ แห่ง ๑. ศาลากลาง บ.โนนสวรรค์ ต.ผาสามยอด เช้า
วันพุธทุกสัปดาห์ ๒. รพ.เอราวัณ เช้าวันพุธทุกสัปดาห์ แปลงเกษตรต้นแบบผัก Organic 
เกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ ราย 3. คนเอราวัณไม่ทอดทิ งกัน ออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 
ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3) โครงการ “ส านกังานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office) ประจ าเดือน 

         พฤษภาคม  2562   (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เลย)  
  การจัดตั งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มี อปท. ที่จัดตั ง
 กองทุนขยะ/ธนาคารขยะแล้วจ่านวน 99 แห่งมีเงินจัดสวัสดิการรวม 10,115,362.24 บาท 
 จ่ายสวัสดิการแล้ว 1,054 รายเป็นเงิน 2,235,419.44 บาท เงินสวัสดิการคงเหลือ 

7,879,942.80 บาท จังหวัดเลยมีเทศบาลและอบต.รวม 100 แห่ง ผลด่าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะเปียก 100% ด่าเนินการครบแล้ว 30 แห่ง คงเหลือ 70 แห่ง แจ้งก่าหนดแผน      
วันรับซื อขยะ  โครงการ “ส่านักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office)ในวันที่ 12 
มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ สนามหญ้าด้านหลังศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
คณะที่  ๖ ด้ าน Open Town to Arts and Culture เลยเมื องแห่ งศิ ลปะและวัฒนธรรม        

 (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
เรื่องที่ 1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วัดทับมิ่งขวัญ 

 หน่วยงานเจ้าภาพกระทรวงแรงงานจ่านวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
 ๒๕๖๒ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) วันวิสาขบูชาวันส่าคัญสากลโลกหน่วยงาน      
 ทุกสังกัดจ่านวน ผู้ร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ประจ่าเดือน  

/มิถุนายน...17 

วัฒนธรรม จ.เลย 

ผู้แทนท้องถิ่น 
จ.เลย 

นอ.เอราวัณ 
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 มิถุนายน ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ วัดศรีภูมิ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 
 หน่วยงาน: เทศบาลเมืองเลย วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ วัดถ ่าพระยานาค ต.เมือง 
 อ.เมืองเลย จ.เลย หน่วยงาน: กระทรวงยุติธรรม,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เรื่องท่ี 2 รายงานผลการด่าเนินงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริม    
 การท่องเที่ยวกิจกรรม: อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ไทเลยและเพ่ือสนับสนุนการ 
 ท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ถนนสายวัฒนธรรม) ประจ่าปี ๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ด่าเนินการระหว่าง“วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒”การจัด
 กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตั งแต่เดือนต.ค.๖๑–พ.ค.๖๒ รวมทั งหมดจัดไปแล้ว  ๒๘ ครั ง  
 คงเหลือ ๑๘ ครั ง การจัดกิจกรรมในถนนสายวัฒนธรรมมีร้านค้าและประชาชนรวมทั ง
 นักท่องเที่ยวจ่านวนมากซึ่งมีร้านค้าในแต่ละเสาร์จ่านวน ๓๓๐ ร้านค้ามีเงินทุนหมุนเวียน
 เฉลี่ยครั งละ ๓๓๐ ,๐๐๐ บาท การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมในเดือน พ.ค.๖๒       
 รวมทั งหมด ๔ ครั ง รูปแบบการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมการสาธิต       
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจ่าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมกิจกรรมวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม (การแสดงฟ้อนร่าจากชมรมผู้สูงอายุบ้านติ วและตลาดเมืองใหม ่

 กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (การท่าผาสาดลอย
 เคราะห์) การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม (การแสดงฟ้อนร่าจากชมรมผู้สงอายุอบต.เมือง
 และบ้านภูบ่บิด) เรื่องท่ี 3 รายงานผลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่ ๔: การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
 จังหวัดเลย “งานกินดองไทเลย”ครั งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คู่บ่าว - 
 สาวจ่านวน 5 คู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวน  180 คน แจ้งก่าหนดการงานกินดองไทเลย 
 ครั งที ่8 วันพฤหัสบดีที่ ๑2 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชมุ รับทราบ                  

คณะท่ี ๗ ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)
คณะที่ ๘ ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  

นอ.วังสะพุง        ชุมชน องค์กร และอ่าเภอคุณธรรม อ่าเภอวังสะพุง วัตถุประสงค์สังคมไทยเป็นสังคม
   คุณธรรมคนไทยปฏิบัติตนตามหลักค่าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือน้อมน่าหลักปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติธ่ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเพณีไทย  
   และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในชุมชนสังคมและประเทศชาติ คุณธรรมข้อที่1 อ่าเภอวังสะพุง
   มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่าย
   ประชาชนในพื นท่ีอ่าเภอวังสะพุง คุณธรรมข้อที่ 2 อ่าเภอมีการก่าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
   “ปัญหาที่อยากแก้”และ“ความดีที่อยากท่า”รว่มกันในอ่าเภอและมีการจัดท่าแผนการ 
   ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอ่าเภอที่สอดคล้องกับนโยบายด้านคุณธรรมของจังหวัด 
   “ปัญหาที่อยากแก้”ข้อที่ 1 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนข้อที่ 2 ปัญหามลพิษทางอากาศจาก
   การเผาอ้อยข้อที่ 3 การดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและคนพิการเพ่ือลดความเหลื่อมล ่าทาง
   สังคม“ความดีที่อยากท่า”ข้อที่ 1 ส่งเสริมการรักษาศีล 5 หมู่บ้านรักษาศีล 5 น่าไปปฏิบัติ
   ในชีวิตประจ่าวันเพ่ือสังคมอยู่เย็นเป็นสุขข้อที่2ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมตามหลัก 4 ด้าน 
   1.พอเพียง 2.มีวินัย 3.สุจริต  4.จิตอาสาคุณธรรมข้อที3่ อ่าเภอมีการจัดตั งคณะกรรมการ
   คณะท่างานในการด่าเนินงานเสริมคุณธรรมของอ่าเภอที่มีส่วนร่วมจากเครือข่ายประชารัฐ 
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   และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด คุณธรรมข้อที่ 4 มีการด่าเนินการงานกิจกรรมตาม 
   คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก”้และ“ความดีที่อยากท่า” ของอ่าเภอจนเกิด 
   ผลส่าเร็จในการด่าเนินงานตามตัวชี วัดของแผนส่งเสริมคุณธรรม“ปัญหาที่อยากแก”้ 
   คุณธรรมข้อที่ 5 แผนการส่งเสริมอ่าเภอคุณธรรมได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดและเกิดการบูรณาการการท่างานจากทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ 
   เช่น โครงการพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ
   พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า 
   สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการและพสก
   นิกรอ่าเภอวังสะพุงทุกวันที่ 28 ของเดือน คุณธรรมข้อที่ 6 อ่าเภอมีการประกาศยกย่อง 
   เชิดชู ผู้ท่าความดีหรือบุคคลชุมชนองค์กรคุณธรรมได้แก่ 1.ชุมชนวัดศรีชมชื่นเป็นชุมชน 
   ต้นแบบในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่นเช่น ประเพณีแห่ต้นดอกไม้
   ประเพณีข้าวประดับดินประเพณีบุญมหาชาติ ฯลฯ และเป็นชุมชนต้นแบบในการประกอบ
   อาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม เช่น น ่าพริกผัดชาววังแม่ไพศรีน ่าจิ มสุกี ของ
   ชุมชนบ้านวังสะพุง ผ้าม่านผ้าปูโต๊ะผ้าปูที่นอนผ้ากันเปื้อนของชุมชนวัดศรีชมชื่นไม้ถูบ้านไม้
   กวาดทางมะพร้าวของชุมชนบ้านวังสะพุง 2. ชุมชนต่าบลทรายขาวเป็นชุมชนต้นแบบ 
   เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเช่น ประเพณีบุญบั งไฟประเพณี
   ออกพรรษาประเพณีสงกรานต์ ฯลฯและการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่ควรได้รับการยก 
   ย่องเชิดชู“เป็นคนดีศรีเมืองทรายขาว” คุณธรรมข้อที่ 7 ผลส่าเร็จของการด่าเนินงานของ
   อ่าเภอคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก”้และ“ความดีที่อยากท่า”ครอบคลุม 4 คุณธรรมพอเพียง  
   วินัยสุจริตจิตอาสาอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ นพอเพียงส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในทุกครัวเรือนวินัยประชาชนมีวินัยการจราจรดีขึ นการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง
   สุจริตโครงการ “ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื นที่”โดยส่านักงาน ป.ป.ช.ประจ่า
   จังหวัดเลย จิตอาสาการด่าเนินงานจิตอาสาในพื นที่ อ.วังสะพุง เป็นไปด้วยความต่อเนื่องใน
   ทุกๆ เดือนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันท่าจิตอาสาในสถานที่ส่าคัญต่างใน 
   อ่าเภอเช่นบวร“บ้าน วัด โรงเรียน”คุณธรรมข้อที่ 8 อ่าเภอมีการก่าหนดกิจกรรม  
   คุณธรรมเป้าหมายเพ่ิมเติมมากขึ น ในการน่าหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   มาใช้ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวันของชุมชนองค์กรและอ่าเภอเช่นการสวดมนต์ก่อนการ 
   ประชุมก่านันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการการยึดถือปฏิบัติตามจารีตประเพณี 
   ท้องถิ่นด่าเนินการตาม ฮีต 12 คลอง 14 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเกษตร 
   ผสมผสานทฤษฎีใหม่อ่าเภอคุณส่งเสริมคุณธรรมข้อที่ 9 อ่าเภอวังสะพุงมีองค์ความรู้จาก
   กระบวนการพัฒนาอ่าเภอคุณธรรมชุมชนคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมในพื นที่อ่าเภอที่ 
   ได้รับการพัฒนามีผู้ที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และมีความพร้อมในการเป็น 
   แหล่งเรียนรู้จากอ่าเภออ่ืนได้เช่น ชุมชนวัดศรีชมชื่นชุมชนตา่บลทรายขาวโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังสะพุง โรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เป็นต้น                                                          
มติทีป่ระชุม  รับทราบ    
ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร/Power point 

6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย)            
รก.หน.สนจ.เลย   ผลการด่าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดเลย”                                              
   ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1. รับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ทั งหมด 13เรื่อง                 
   ยุติเรื่อง – เรื่อง อยู่ระหว่างด่าเนนิการ 13 เรื่องให้ค่าปรกึษา 25 เรื่อง 
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          2. การด่าเนินงานของศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดเลย ประจ่าปีงบประมาณ 2562    

 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจ าเดือนเมษายน 2562 (สนง.พาณิชย์จ.เลย) 
 มีมูลค่าการค้าชายแดนจากด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน จุดผ่อนปรนบ้าน    
       นาข่า อ่าเภอด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ่าเภอนาแห้ว มีมูลค่าการค้ารวม      
       จ่านวน 680.90 ล้านบาทแยกเป็นมูลค่าการน่าเข้าจ่านวน 127.04 ล้านบาทและมูลค่า

การส่งออกจ่านวน 553.86 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าจ่านวน 553.86 ล้านบาทเพ่ิมขึ นจากเดือนที่แล้วจ่านวน 22.12 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ4.16 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการส่งออก   
สินค้าเพ่ิมขึ นจ่านวน 93.91 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 20.42 โดยสินค้าที่มีการส่งออก
เพ่ิมขึ นจากเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้าเชื อเพลิง หมวดสินค้ากสิกรรมและหมวดสินค้า
พลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืนมูลค่าการน าเข้าเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่าการน่าเข้าสินค้า 
จ่านวน 127.04 ล้านบาทลดลงจากเดือนที่แล้ว 49.04 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 
27.85 และเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการน่าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ นจ่านวน 
40.47 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 46.75 โดยสินค้าที่มีการน่าเข้าลดลงจากเดือนที่แล้ว 
ได้แก่ หมวดสินค้ากสิกรรม หมวดสินค้าแร่ และหมวดสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าดุลการค้า 
เดือนเมษายน 2562 ไทยมีดุลการค้าจ่านวน 426.82 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากเดือนมีนาคม 
2562 จ่านวน 71.16 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 20.01และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน (เม.ย.2561) เพ่ิมขึ นจ่านวน 53.44 ล้านบาทคิดเป็นเพ่ิมขึ นร้อยละ
14.31 โดยสปป.ลาว มีความต้องการหมวดสินค้าเชื อเพลิงหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างหมวด
สินค้าเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ่าวัน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที ่30 เมษายน 2562 (สนง.พาณิชย ์จ.เลย)  

 1.อัตราเงินเฟ้อในระยะ 4 เดือน (มกราคม – เมษายน) 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันปี     
     2561 สูงขึ นร้อยละ 1.4 สาเหตุมาจากการสูงขึ นของดัชนีหมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน    
     (อาหารกลางวัน/ข้าวราดแกง) ดัชนีหมวดผักและผลไม้ (ผักชี มะนาว ต้นหอม กะหล่่าดอก 

ขึ นฉ่าย ลองกอง ทุเรียน แก้วมังกร) ดัชนีหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง 
/นมสด...20 

ผู้แทนพาณิชย ์ 
จ.เลย 

ผู้แทนพาณิชย ์ 
จ.เลย 
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 นมสด นมผง) 2.ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปปี 2558 ของจังหวัดเลยเท่ากับ 100 และเดือน
เมษายน 2562 เท่ากับ 103.3 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 102.5 สูงขึ น
ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบเดือนเมษายน 2561 สูงขึ นรอ้ยละ 1.80 3.การค้าชายแดนประจ่า 
เดือนเมษายน 2562การส่งออกสินค้าจ่านวน 553.86 ล้านบาทการน่าเข้าสินค้าจ่านวน    
127.04 ล้านบาทมูลค่าการค้ารวมจ่านวน 680.90 ล้านบาทดุลการค้าจ่านวน  
426.82 ล้านบาท 4.สินค้าส่งออกท่ีส่าคัญ: (1) สินค้าเชื อเพลิง (2) สินค้าวัสดุก่อสร้าง(3) 
สินค้าอุปโภคบริโภค (4) สินค้าพลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืนๆ(5) สินค้าอุตสาหกรรมและ
การเกษตร 5.สินค้าน่าเข้า: (1) สินค้ากสิกรรม (2) สินค้าพลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืน     
(3 ) สินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  (4 ) สินค้าแร่  (5 ) สินค้ าไม้  ไม้แปรรูป             
และผลิตภัณฑ์ การลงทุน 1.นิติบุคคล (เม.ย.62)คงอยู่จ่านวน 1,840รายเงินทุนจด
ทะเบียนจ่านวน 7,167.57 ล้านบาทจดใหม่จ่านวน 16 ราย เงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 
23.10 ล้านบาท แจ้งเลิกจ่านวน 9 ราย เงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 7.10 ล้านบาท 
2.อุตสาหกรรม (เม.ย.62)จ่านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ยอดสะสม)
475 โรงงานเงินทุนรวม 23,560.08 ล้านบาทแรงงาน 6,401 คนการลงทุน
อุตสาหกรรมในเดือนนี เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน พบว่ามีอัตราการ
ขยายตัวของจ่านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่ลดลงร้อยละ 100 จ่านวนเงินลงทุนลดลง
ร้อยละ 100 และอัตราการจ้างงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 100 3.จดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่
เกิน 7 คนจ่านวน 305 คันรถจักรยานยนต์จ่านวน 949 คัน 4.ยื่นค่าขอ/แก้ไขจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า 4 รายอนุสิทธิบัตร 1 ราย/ลิขสิทธิ์ 1 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
 

 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

/6.5 มาตร...21 
 

ผู้แทน นพ.สสจ.เลย 
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6.5   มาตรการการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี 2562 
(โดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 6.6  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)  
 

 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
  
 
 
 
 
 

/6.7 สรุป...22 
 

ผู้แทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภฎั
เลย 
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  6.7 สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลยประจ าเดือน  
  เมษายน 2562 (ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย)  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
   6.8 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอเอราวัณ ประจ าปี 2562 

 (ที่ท าการปกครองอ าเภอเอราวัณ)  
  อ่าเภอเอราวัณ ก่าหนดจัดงานประเพณีบุญบั งไฟอ่าเภอเอราวัณ ประจ่าปี 2562     
  เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณทีีส่่าคัญอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

   ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณ
   สนามหน้าที่ว่าการอ่าเภอเอราวัณและบริเวณสนามหน้าเทศบาลต่าบลผาอินทร์แปลง จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/6.9 อุทยาน...23 
 

แรงงาน จ.เลย 

นอ.เอราวัณ 
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 6.9  อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปิดการท่องเที่ยว 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 
(อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)  
 น่าเสนอโดยวีดีทัศน์ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
6.10  เผยแพร่จุลสารฉบับที่  2  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

รก.คลังจังหวัดเลย  กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั งเป้าเพิ่ม 1 แสน
   ร้านค้า จบัมือ ก.พาณิชย์ และ ธ.กรุงไทย เร่งรับสมัครร้านค้าใช้งานแอปฯ “ถุงเงินประชารัฐ” 
   แบบ One Stop Service โดยจังหวัดเลยมีแผนดา่เนินการรับสมัครร้านค้าใชง้านแอปฯ “ถุงเงิน
   ประชารัฐ”แบบ One Stop Service ครบทุกอ่าเภอในเดือนมิถุนายนนี    
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

    6.11 การร าบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และร าประเพณีบุญซ าฮ่ะ ประจ าปี 2562                 
   ของจังหวัดเลย (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)  

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
   6.12 รวมยอดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

  
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
  
 

/เรื่องอ่ืนๆ ... 24 
 

พัฒนาการ จ.เลย 

หน.อุทยานแห่งชาติ 
ภูกระดึง 

พัฒนาการ จ.เลย 






