




รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 3/๒๕๖2  
วันพุธที่ 27  มีนาคม  ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
------------------------------- 

    ผู้มาประชุม 
1. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3. นายณรงค์ จีนอ่่า  ปลัดจังหวัดเลย  
4. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ค่าทาย  แทนผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดเลย 
5. นายบพิธฐ์ ภาษิต  รกท.หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย 
6. นางปาณิศา อุทัยบุญ  แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
7. นางทัศนีย์ ทาโบราณ  รกท.คลังจังหวัดเลย 
8. นางสาวสุดสาคร เย็นสวัสดิ ์ แทนพาณิชย์จังหวัดเลย 
9. นายภัทรวุฒิ  บุญลือ  แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
10. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
11. นางนิรภา เวียงนนท์ แทนสถิติจังหวัดเลย 
12. นายศิรวัชร อ่อนเหลา แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
13. นายพิมล พูลสง่า  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
14. นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
15. นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ แทนพัฒนาการจังหวัดเลย 
16. นายจรัสพงษ์ ค่าดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
17. นางวันเพ็ญ วิถีเทพ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 
18. นางสาวสมใจ โชคอ่านวย ประกันสังคมจังหวัดเลย  
19. นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเลย 
20. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
21. นางอมรรัตน์ หัวใจแก้ว แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
22. นางเกศษิณ ล่ามะยศ  เกษตรจังหวัดเลย 
23. นายพิสิฐ เพ่ิมพูน  สหกรณ์จังหวัดเลย 
24. นายพิศิษย์ เจริญสสุรสิทธิ ์ แทนปศุสัตว์เลย 
25. นายอิทธิพล ขวาไทย  ประมงจังหวัดเลย 
26. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
27. นายประสิทธิ์ กล้าท่า  ขนส่งจังหวัดเลย 
28. นายทรงพุฒิ ชรินทร์   ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
29. นางเยาวภา โตสงวน  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
30. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา ยุติธรรมจังหวัดเลย 
31. นายวิศาล พรเลิศ  ผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดเลย 
32. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา ผู้อ่านวยการส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 
33. นายบรรพต ลู่พรหมมา ผู้อ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 
34. นางสาวนิตยา หัตถสิทโยธิน ผู้อ่านวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานเลย 
35. นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
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36.  นายธนกฤต  วาสวงษ ์  แทนพลังงานจังหวัดเลย 
37.  นายด่ารง  สอนพันละ  อัยการจังหวัดเลย  
38.  นายทวีวัฒน์  เสนาะล ่า  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

       และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  นางพิสมัย  ชมภูทอง  แทนผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
40.  นายพรสิทธิ์  วิโรจน์   ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เลย 
41.  นายทัถชัย   โสภาพันธ์  แทนศึกษาธิการจังหวัดเลย  
42.  นายณัฐภณ   ดวงทา้วเศษ  ผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  
43.  นางประณยา  บุญลือ   แทนผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
44.  นายกานนท์  แสนเภา   แทนผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ 
45.  นายประพัตร์   อ่่านาเพียง  ผอ.สนง.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3  
46.  ว่าที่ ร.ท.จ่านงค์   นนทะมาศ  แทนผอ.สนง.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
47.  นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม  ผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 
48.  นายรชต   ศรีปัญญา  แทนผู้อ่านวยการส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
49.  นายสุมิตร  อนุนิวัฒน์  ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑   
50.  นายยุทธนา  จันทร์งาม  แทนผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) 
51.  นางโชติรส  หอมภักดี  แทนผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
52.  นายณรงค์เดช  ดวงชัย   แทนผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเลย 
53.  นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ   ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
54.  พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  แสงเดือน  ผู้ก่ากับด่านตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดเลย  
55.  นางหัทยา   ทิพยะวัฒน์  นายด่านศุลกากรเชียงคาน 
56.  นายอัญชล  เอกธนะบงกช  แทนสรรพสามิตพื นที่เลย 
57.  นายสันติ  พรมมาสิทธิ์  ธนารักษ์พื นที่เลย  
58.  นายบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
59.  นายบัญชา  ภู่อมร   หัวหน้าส่านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย  
60.  นายวีระศักดิ์  ประสานศรี  แทน ผอ.ส่านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
61.  นางนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้าส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
62.  นายชัยยันต์  สุรสรณ ์   แทนผู้อ่านวยการโครงการชลประทานเลย  
63.  นายวิญญู  เจ๊กชื่น   ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย   
64.  นางสาวสุดารัตน์ เทพนาทิม   แทนผู้อ่านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
65.  นางสาวธารารัตน ์ บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
66.  นายบุญรอด  ค่าทะริ   แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
67.  นายวีระพงษ์  ริมไธสง   แทนผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) 
68. นางสาวธนารัตน์  บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย   
69.  นายสมศักดิ์  ทองปัน   แทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเลย 
70.  นายเฉลิมชัย  จันทศร   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ่ารุงพันธ์สัตว์เลย    
71.   พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก   ผบ. มทบ.28 
72.   พ.อ.ภาณุรัตน์  ดีเสมอ   ผบ.นพค. 23 
73.   ร.ต.หาญ  หวังร่อมกลาง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 
74.   ร.อ.จ่านงค์  หาบ้านแท่น  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
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75.   ร.ต.อ.เขมณวัฒน์ ด้วงเทพ   ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246  
76.   ร.ต.อ.เสมีย ์  จุปะมัตา  ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247 
77.   นายจิรายุทธ  แก้วอาสา  แทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย  
78.   นางพิมภา  บุญชู   แทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
79.   นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์  แทนผู้อ่านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  
80.   นายกฤษรมย์   กัลยาณมิตร   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน่าโดยแมลงที่ 8.2 จ.เลย 
81.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นายอ่าเภอเมืองเลย 
82.   นายอรุณ  กอเซ็ม   แทนนายอ่าเภอวังสะพุง 
83.   นายชัชพงษ ์  อาจแก้ว   นายอ่าเภอเชียงคาน 
84.   นายสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม  นายอ่าเภอด่านซ้าย 
85.   นายบุญเลิศ   ลันทนา   นายอ่าเภอท่าลี่ 
86.   นายปิยะชาย   ศรีบุรินทร์  แทนนายอ่าเภอภูเรือ 
87.   นายภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นายอ่าเภอภูกระดึง 
88.   สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ  นายอ่าเภอปากชม 
89. นายนท ี  พรมภักดี  นายอ่าเภอนาแห้ว 
90. นายกฤษฎา   โพธิ์ชัย   นายอ่าเภอนาด้วง    
91. นายเชิดชัย  ศรีนาท   แทนนายอ่าเภอภูหลวง 
92. ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี   นายอ่าเภอผาขาว 
93. นายวิทยา  สันติกุล   นายอ่าเภอเอราวัณ 
94. นายต่อศักดิ์  สกุลวัฒน์  นายอ่าเภอหนองหิน 
95. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  อรัณยกานนท์  ผกก.สภ.เมืองเลย 
96. พ.ต.ท.สุจินต์  นาวาเรือน  ผกก.สภ.วังสะพุง  
97. พ.ต.ท.สมบุญพล คานัท   แทน ผกก.สภ.เชียงคาน  
98. พ.ต.อ.กิตติ  แดงสมบูรณ์  ผกก.สภ.ภูเรือ  
99. พ.ต.อ.สายสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอราวัณ   
100. พ.ต.อ.สุรใจ  รุ่งเรือง   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
101. พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระทวม   แทนผกก.สภ.ภูหลวง     
102. พ.ต.ท.บรรเจิด  จจูันทร์    แทน ผกก.สภ.นาด้วง 
103. พ.ต.ท.สมศักดิ์  ค่ามหกรรม  แทน ผกก.สภ.หนองหิน 
104. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีค่าแดง  ผกก.สภ.ท่าลี่ 
105. พ.ต.ท.สฤษดิ์ชัย  มณีเนตร  แทนผกก.สภ.นาดินด่า 
106. พ.ต.ท.วิโรจน ์  ตระกูลวงษ์  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง  
107. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีค่าแดง  ผกก.สภ.โพนทอง  
108. พ.ต.อ.เสรี  เย็นสวัสดิ ์  ผกก.สภ.โคกงาม 
109. พ.ต.อ.พิชญตม์  พุฒิศิริวัชรวิชญ์  ผกก.สภ.เชียงกลม  
110. นายยศกร   ศรีคลัง   แทนผู้อ่านวยการส่านักงาน ป.ป.ช.ประจ่าจังหวัดเลย 
111. นายสังคม   นาเลา   แทนผู้อ่านวยการการเลือกตั งจังหวัดเลย 
112. นายด่ารง  ทองศรี   แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   
113. นางร่าไพ   ไชยปะ   แทนนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
114. นายชวลิต  จบดี   แทนปลัดเทศบาลเมืองเลย 
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115. นายประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย   
116. นางสาวนิตยา  หัตถสินโยธิน  ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานเลย 
117. นายวีระชาติ  จันดี   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
118. นางสาวกีรติญา  แก้วสิทธิ์   แทนผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
119. นายกุลวัชร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย  
120. นายกิตติทัศน์  สิทธิวงศ ์  ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  
121. นายโกเมท  รามศิร ิ   แทนผู้จัดการส่านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย  
122. นายสมเกียรติ  ลีลาวิทย์   แทนผอ.ส่านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
123. นายอภินันต์  สุวรรณโค  จ่าจังหวัดเลย  
124. นายสุขสันต์  ไชยยศ   ป้องกันจังหวัดเลย 
125. นายประวิทย์  ภิญโญ   เลขานุการ สนง.ศอก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย 
126. นางสมพร   สิมเสน    เสมียนตราจังหวัดเลย 
127. นายประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงานด่ารงธรรม จ.เลย 
128. นายวสันต์  ไทยสุวรรณ   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จ.เลย 
129. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่านักงาน จ.เลย 
130. นางมานิตา  จันโทวาท  แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย 
131. นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนจ.เลย 
132. นายรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สนจ.เลย 
133. นางสาวกิตติมา  พรหมจักร  เจ้าหน้าที่ธุรการส่านักงานจังหวัดเลย   
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายพรชัย ถมกระจ่าง)    ติดราชการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชนาส ชัชวาลวงศ์)    ติดราชการ 
3. ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลเลย      ติดราชการ 
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย    ติดราชการ 
5. สัสดีจังหวัดเลย        ติดราชการ 
6. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย    ติดราชการ 
7. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     ติดราชการ 
8. ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์    ติดราชการ 
9. นายด่านศุลกากรท่าลี่       ติดราชการ 
10. สรรพากรพื นที่เลย       ติดราชการ  
11. ผอ.ส่านักงานบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดราชการ 
12. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ด่านซ้าย   ติดราชการ 
13. ผอ.ศูนย์วิจัยเพราะพันธ์สัตว์น ่าจืดจังหวัดเลย    ติดราชการ 
14. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง     ติดราชการ 
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย     ติดราชการ 
16. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ติดราชการ 
17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง      ติดราชการ 
18. หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่       ติดราชการ 
19. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย       ติดราชการ 
20. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย     ติดราชการ 
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21. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต     ติดราชการ  
22. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ่าล่าน ่าสัก    ติดราชการ 
23. รองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท)       ติดราชการ 
24. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      ติดราชการ 
25. ผู้อ่านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 52    ติดราชการ 
26. หน่วยประสานงานชายแดนที่ 2      ติดราชการ 
27. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข.เขตหนองคาย     ติดราชการ 
28. สว.รน.กก ๑๑ บก.รน.(ต่ารวจน ่า)      ติดราชการ 
29. สารวัตรสถานีต่ารวจท่องเที่ยว ๖ กองก่ากับการ ๓ กองบังคับการต่ารวจท่องเที่ยว ติดราชการ 
30. ผอ.โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน      ติดราชการ  
31. ผกก.สภ.ด่านซ้าย        ติดราชการ 
32. ผกก.สภ.ปากชม        ติดราชการ 
33. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
34. ผกก.สภ.นาแห้ว        ติดราชการ 
35. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
36. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง      ติดราชการ 
37. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดราชการ 
38. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
39. หัวหน้าสนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจ.เลย   ติดราชการ 
40. ผู้อ่านวยการส่านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดราชการ 
41. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย     ติดราชการ 
42. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย      ติดราชการ 
43. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดราชการ 
44. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
45. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
46. ประธานชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
47. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภารกิจ   
48. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
49. ผู้อ่านวยการธนาคารออมสินเขตเลย     ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั งที่ 3/๒๕๖2 ประจ่าเดือน
มีนาคม 2562 วันพุธที่ 27  มีนาคม  ๒๕๖2 และได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระฯ  
                   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                                    มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
      3. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกยีรติ (ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวดัเลย) 
                                         3.1  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดเลย จ่านวน 5 รางวัล  
                                         3.2  แก่บคุคลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติจังหวัดเลย จ่านวน 8 ราย 
                                   4.  การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นและหน่วยงานที่มีผลการ 
      ด่าเนินงานดีเด่นด้านวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ประจ่าปี 2562 จ่านวน 6 ราย (ส่านักงานเกษตรจังหวัดเลย) 
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            5.  การมอบกระบองไฟสัญญาณและเสื อกั๊กสะท้อนแสงแก่อ่าเภอและมูลนิธิ/สมาคม 

    จ่านวน 18 แห่ง (ส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย) 
                               6. การน่าเสนอข่าวเด่นรอบเดือน มีนาคม 2562 จ่านวน  12 ข่าว  (สนง.ประชาสัมพันธ ์จ.เลย)    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่      

1) นายบุญรอด  ค่าทะริ ต่าแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช่านาญการพิเศษ  
 ผู้อ่านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดล่าพูน (เกษตรที่สูง) 
 ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 

   (เกษตรที่สูง)  
2)  พ.ต.อ.พันกฤษณ์  วิชญชวีินทร ์ ต่าแหน่งเดิม ผกก.สภ.เมืองไหม จังหวัดขอนแก่น 

ได้รับแต่งตั งให้มาด่ารงต่าแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.เลย ต่ารวจภูธรจังหวัดเลย 
3)  พ.ต.อ.ชูศักดิ์  ค่าทราย  ต่าแหน่งเดิม ผกก.สภ.ภูหลวง  จังหวดัเลย ได้รับแต่งตั ง 

ให้ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย ต่ารวจภธูรจังหวัดเลย 
4) พ.ต.อ.สุจินต์  นาวาเรือน ต่าแหน่งเดิม ผกก.สภ.วังสะพุง จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั งให้ 

   ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.ปากชม จังหวัดเลย 
5) พ.ต.อ.ณัฐกฤต  ค่าวิเศษชัย ต่าแหน่งเดิม ผกก.สภ.ภูเรือ  จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั งให้ 

   ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.นาดินด่า จังหวัดเลย 
6) พ.ต.อ.กิตติ  แดงสมบูรณ์ ต่าแหน่งเดิม ผกก.สภ.นาดินด่า จังหวัดเลย  ได้รับแต่งตั งให้ 

   ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.ภูเรือ จังหวัดเลย 
7) พ.ต.อ.สมชาย  พิมพ์ชู ต่าแหน่งเดิม ผกก.สภ.หนองหิน จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั งให้ 

ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.ภูหลวง จังหวัดเลย 
8)  พ.ต.อ.บุญเลิศ  ราชพรหมมา ต่าแหน่งเดิม ผกก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร ได้รับ 

   แต่งตั งให้มาด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.หนองหิน จังหวัดเลย 
9)  พ.ต.ท.ปรีชา  เก่งสาริกิจ  ต่าแหน่งเดิม  รองผกก.ป.สภ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ได้รับแต่งตั งให้มาด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.เมืองเลย จังหวัดเลย 
10) พ.ต.ท.ส่าเนาว์  กรุยกระโทก  ต่าแหน่งเดิม รอง ผกก.ป.สภ.กบินทร์บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแต่งตั งให้มาด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.วังสะพุง 
11) พ.ต.ท.วิโรจน์  ตระกูลวงศ์  ต่าแหน่งเดิม รอง ผกก.ป.สภ.หนองหิน จังหวัดเลย 

ได้รับแต่งตั งให้ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง อ่าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 

           1)  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  อรัญกานนท์ ผกก.สภ.เมืองเลย จังหวัดเลย ย้ายไป 
ด่ารงต่าแหน่ง ผกก.สภ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

                                      2)  พ.ต.อ.จักรภพ  ท้าวฤทธิ์  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง อ่าเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕62 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕62 
                              ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ 

ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 
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     - รายงานการประชุมฯ มีทั งหมด  20  หน้า โดยส่านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง  www.loei.go.th/LW ไปที่ เมนูประชาสัมพันธ์                 
หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 
๐๐๑๗.๓/ว 155  ลงวันที่  14  มีนาคม   2562  

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕62 
                              ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕         

ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2562  ซึ่งจัดประชุมฯ 
   เม่ือวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

 4.1 การจัดท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ส านักงานจังหวัดเลย) 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการอ่านวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเรื่องคณะกรรมการฝ่ายจัด พิธี

   การงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
   ด่าเนินการจัดท่าน ่าอภิเษกของจังหวัด เพ่ือน่าไปประกอบพิธีเสกน ่าอภิเษกในการพระราชพิธี
   บรมราชาภิเษกต่อไป เพ่ือให้การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดท่าน ่าอภิเษกของจังหวัดให้
   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจึงขอเชิญส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
   อ่าเภอทุกอ่าเภอ สมาคม ชมรม มูลนิธิ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสส่าคัญดังกล่าว ดังนี      
   1. พิธีพลีกรรมตักน้ า วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562  
   1.1 ณ ถ ่าเพียงดิน วัดถ ่าผาปู่ ต่าบลนาอ้อ อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มพิธีเวลา 10.00 น.  

 การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทย
จิตรลดา สีเหลืองประชาชนทั่วไปชุดสุภาพ โทนสีเหลือง นัดหมายพร้อม ณ สถานทีจัดพิธี เวลา 09.50 น.                             

      1.2 ร่วมในการรับขบวนอัญเชิญขันน ่าสาคร จากพิธีพลีกรรมตักน ่า ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส  
 (พระอารามหลวง) ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว       

ไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด: ชุดไทยจิตรลดา สีเหลือง ประชาชนทั่วไป          
ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง นัดหมายพร้อม เวลา 12.50 น.  
2. พิธีท าน้ าอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส  

(พระอารามหลวง) ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน : 
 เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ต่ารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั นสูงสุด  
 พร้อมกระบี่ ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยจิตรลดา สีเหลือง - ประชาชนทั่วไป :        
 ชุดสุภาพโทนสีเหลือง นัดหมายพร้อม เวลา 14.30 น.  

3. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  
 การแต่งกายข้าราชการพลเรือน: เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ต่ารวจ : 
 เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั นสูงสุด  พร้อมกระบี่ ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด :      
 ชุดไทยจิตรลดาสีเหลือง ประชาชนทั่วไป: ชุดสุภาพโทนสีเหลือง ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป 
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  4.2  การจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
  ประจ าปี 2562 (ส านักงานจังหวัดเลย) 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ก่าหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี 
 เป็นวันส่าคัญของชาติเพ่ือประกอบงานรัฐพิธีเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                 
 พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามวันนี ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
 เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และให้ประกาศให้ข้าราชการและประชาชน ประกอบ

 พิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการเพ่ือเป็นการน้อมร่าลึกถึงพระเกียรติคุณ 
 และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
 จังหวัดก่าหนดจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  
 ในวันอาทิตย์ที่  31 มีนาคม 2562 เริ่ มงานตั งแต่ เวลา 08.๓0 น . เป็นต้น ไป                    
 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ่าเภอเมืองเลย และในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการถวาย
 เครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สดจ่านวน ๑ พุ่ม)  การแต่งกาย ข้าราชการ: เครื่องแบบปกติ
 ขาวประชาชน: สุภาพบุรุษ ชุดไทยพระราชทานหรือชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ:สุภาพสตรี ชุดไทย
 หรือชุดสุภาพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน: เครื่องแบบตามสังกัด ส่านักงานจังหวัดเลย            
 ได้มีหนังสือแจ้งเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสมาคม ชมรม มูลนิธิ              
 เข้าร่วมงานแล้ว จึงน่าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม       รับทราบ    

4.3  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562 (ส านักงานจังหวัดเลย) 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม               

วันข้าราชการพลเรือนประจ่าปี พ.ศ. 2562 ครั งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2562 
โดยมีเลขาธิการ ก.พ.เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดงานวันข้าราชการ     
พลเรือนประจ่าปี ๒๕๖2 ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพ่ือความโปร่งใส 
เชื่อมั่นและศรัทธา” และการจัดกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย 
มีน ่าใจนักกีฬาเป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย”ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค    
ในวันที่ ๑ เมษายน 2562 โดยมีส่านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวง  
การต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลัก  
      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน    
วันข้าราชการพลเรือนประจ่าปี พ.ศ.2562 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการ    
จัดกิจกรรม“ข้าราชการจิตสาธารณะ”โดยได้ก่าหนดหัวข้อ“ข้าราชการไทยมีน ่าใจ
นักกีฬาเป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย”ซึ่งลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นการ
รณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการมีจิตอาสามีน ่าใจนักกีฬาและเป็นเจ้าบ้านที ่ด ีส่งเสริม         
การท่องเที่ยวไทย ทั งนี  ได้มอบหมายส่านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมรับผิดชอบ          
กับจังหวัดด้วยแล้วในการนี เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนประจ่าปี 
พ.ศ.2562 ในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้ง
จังหวัดได้ประสานงานกับส่านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยด่าเนินการจัดกิจกรรม
ข้าราชการจิตสาธารณะ อาทิ การเก็บขยะ/ท่าความสะอาดห้องน ่าและทาสีป้ายบอกทางตาม
สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและได้ก่าหนดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน 2562 ดังนี  1) พิธีการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ  หอประชุมยอดภู 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในเวลา 07.30  น. ประกอบด้วย 
- พิธีท่าบุญเลี ยงพระเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  (ถวายภัตตาหารปิ่นโต จตุปัจจัย ไทยธรรม พระสงฆ์
จ่านวน 9 รูป) ณ  หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

/ในเวลา...9 
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ในเวลา 07.30 น. -  การอัญเชิญคติธรรมของสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช           
ซึ่งประทานในวันข้าราชการพลเรือน (โดยประธานสงฆ์) -  การอัญเชิญพระบรมราโชวาท
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระราชทานเนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน (โดยประธานในพิธี) –การเชิญสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (โดยประธานในพิธี) - การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจ่าปี พ.ศ.2561 จ่านวน 7 ราย 
2) พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เวลา 08.30 น. 3) กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ ณ อุทยานภูบ่อบิด 
ต่าบลเมือง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มกิจกรรมเวลา 10.00 – 12.00 น.               
4) กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน ณ สนามกีฬากลาง ต่าบลกุดป่อง 
อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
และขอเชิญชวนร่วมในกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม       รับทราบ    

4.4 การจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก 
มหาจักรี บรมราชวงศ์” ประจ าปี  ๒๕๖2 (ส านักงานจังหวัดเลย) 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕ ก่าหนดให้วันที่ ๖ เมษายน
ของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์” จังหวัดจึงก่าหนดจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖2 ณ หอประชุม
ยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มงานตั งแต่เวลา       
๐7.30 น. เป็นต้นไป โดยในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด
จ่านวน ๑ พุ่ม) การแต่งกายข้าราชการ: เครื่องแบบปกติขาว ประชาชน: สุภาพบุรุษ ชุดไทย
พระราชทานหรือชุดสากลนิยม สุภาพสตรี ชุดไทยหรือชุดสุภาพนักเรียน นักศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน 
สมาคม ชมรม มูลนิธิ เครื่องแบบตามสังกัด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมงาน
ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม       รับทราบ    

   4.5  การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2562 
   (ส านักงานจังหวัดเลย)  

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ก่าหนดวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธีและให้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใน
วันที่ ๒๕ เมษายนของทุกปีเพ่ือน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จังหวัดจึงก่าหนดจัดงานเนื่องในวันดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ เมษายน  ๒๕๖2 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘     
ค่ายศรีสองรัก ต่าบลศรีสองรัก อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มงานฯ ตั งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. 
เป็นต้นไป (ถวายพวงมาลาจ่านวน 1 พวง) การแต่งกาย : ข้าราชการพลเรือน ต่ารวจ ทหาร 
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการบ่านาญ แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก หรือเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก หรือเครื่องแบบตามสังกัดโดยอนุโลม : ประชาชนทั่วไป 
และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  แต่งชุดสุภาพหรือชุดตามสังกัด: นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักเรียน
นักศึกษา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม       รับทราบ    
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                               4.6  การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
   กุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562 (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย)  

               จังหวัดเลยก่าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑเ์มืองเลย   
 ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยจัดให้มีกิจกรรมท่าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ่านวน 65 รูป 
 การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีม่วงหรือเครื่องแบบตามสังกัด 

มติที่ประชุม       รับทราบ    

                 4.7  การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
   (PM2.5) (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 

     รายงาน ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ต่าบลนาอาน 
 อ่าเภอเมือง จังหวัดเลย เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบ     
 ต่อสุขภาพ (สีส้ม) ซึ่งมีค่า 51 – 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งแหล่งก่าเนิด  

   ในพื นที่จังหวัดเลยคือการเผาชีวมวล มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพการเฝ้าระวัง       
   และสื่อสารเตือนภัย 1) ติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื นที่ต่าบลนาอาน อ่าเภอเมือง  
   จังหวัดเลย ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น Air4Thai 2) แจ้งเตือน
   สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและให้ค่าแนะน่าในการปฏิบัติแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง รวมทั ง
   ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง 3) ประสาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้งดกิจกรรมภายนอก 
   อาคาร เช่น การวิ่ง การแข่งขันกีฬากลางแจ้ง การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและ 
   สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 1) บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง:กลุ่มตา 
   อักเสบ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ     
   2) จัดท่าทะเบียนกลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั งครรภ์เด็กต่่ากว่า 5 ปีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคระบบ 
   ทางเดินหายใจ (โรคปอดอุดกั นเรื อรัง โรคถุงลงโป่งพอง) ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
   การดูแลสุขภาพของประชาชน 1) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่น หน้ากาก 
   อนามัย N95 และแจกให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตามความจ่าเป็น 2) ให้ความรู้แก ่
   อาสาสมัครสาธารณสุข และมอบหมายให้เยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั งให้ความรู้แก่ 
   ประชาชนทั่วไป 3) เตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินเพ่ือรองรับผู้ป่วย 4) เตรียมห้องสะอาด 
   (ห้องแอร์) การลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การประชุม พชอ.แนะน่าให้ประกาศพื นที่ควบคุมเหตุ
   ร่าคาญโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มติที่ประชุม  รับทราบ       
   4.8  ต้นไม้กันฝุ่น PM 2.5 และต้นไม้ซับสารพิษปลูกที่บ้าน (ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย)  
เกษตรจังหวัดเลย   สภาวะอากาศในบ้านเราเกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะโรคระบบ
   ทางเดินหายใจ สิ่งที่จะช่วยปกป้องสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้มากที่สุดคือ พืช โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น
   ละอองขนาดเล็ก พืชชนิดต่างๆ  มีคุณสมบัติในการบรรเทาปละป้องกันฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ใน
   ระดับหนึ่ง โครงสร้างของใบสามารถดูดซับฝุ่นได้ถึง 10 ไมครอน การเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้มากขึ นด้วยการ
   ปลูกต้นไม้ที่ช่วยดูดซับฝุ่น ซึ่งได้แก่ สร้อยอินทนิล เล็บมือนาง พวงชมพู รวมถึงต้นโมกมันและชงโค  
   นอกจากจะปลูกกันฝุ่นแล้ว ยังช่วยเพ่ิมออกซิเจนในอากาศด้วย ต้นไม้ กันฝุ่น PM2.5 และ ต้นไม้ซับ 
   สารพิษ ได้แก่ สร้อยอินทนิล เล็บมือนาง พวงชมพู โมกมัน ชงโค หมากเหลือง จั๋ง (Lady Palm)             
   เศรษฐีเรือนใน มรกตแดง เยอบีร่า ปาล์มไผ่  สาวน้อยประแป้ง ว่านหางจระเข้ เบญจมาศ เป็นต้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ     
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4.9  เชิญชวนเกษตรกรใช้ DOAE Fambook (ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย) 

เกษตรจังหวัดเลย   สมุดทะเบียนเกษตรกรแบบดิจิตอล DOAE Farmbook แอปพลิเคชันโดยรัฐบาลที่ 
   เปลี่ยนการพกพาสมุดทะเบียนแบบเดิมใหสะดวกขึ น ไมตองกลัวหายหรือลืมเมื่อพบส่านักงาน
   เกษตรอ่าเภอ ภายในแอปพลิเคชันผูใช้จะสามารถ Log in ไดดวยรหัสที่ลงทะเบียนไวที่ส่านักงาน 
   เกษตรอ่าเภอ (รหัสทะเบียนเกษตรกร ใน แถวแรก/หนาแรกของสมุดเขียว) คุณสมบัติของแอปพลิเคชันนี  
   ประกอบดวย • สามารถแจงและปรับปรุงขอมูลการปลูกของตนเอง เชนประเภทกิจกรรม 
   การเกษตร วันที่และเนื อที่ปลูก วันที่และเนื อที่ที่จะเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร  
   และแหลงน ่าเพ่ือใชประกอบการวางแผนการท่าการเกษตรในฤดูตอไป • สามารถตรวจสอบ       
   ขอมูลการขึ นทะเบียนเกษตรกร • สามารถตรวจสอบสมาชิกของครัวเรือน สามารถติดตาม 
   โครงการส่าหรับเกษตรกร สิทธิ์และสถานการเขารวมโครงการเชน มาตรการชวยเหลือคาเก็บ
   เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว ไรละ 1500 บาท เปนตน สิทธิประโยชนของเกษตรกร และ 
   การเขารวมโครงการตางๆ ของภาครัฐโดยใชเปนเอกสารยืนยันตัวตนความเปนเกษตรกรใน 
   รูปแบบดิจิทัล นอกจากนี ยังใชตรวจสอบขอมูลกิจกรรมการเกษตรบนแผนที่แบบออนไลน 
   รวมถึงเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร ดานการเกษตรจากภาครัฐและการตรวจสอบสิทธิ 
   เกษตรกรที่ไดรับความชวยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ ตามมาตรการแกปญหาอ่ืนๆ ของ
   ภาครัฐ" จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนแลว และเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรดาวน
   โหลดแอพพลิเคชั่นไปใชงานไดฟรีซึ่งพิมพค่าคนหาวา “DOAE Farmbook” ที่ Google Play 
   Store ส่าหรับสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแลวกดติดตั ง หลังจากนั นเขาใชงาน 
   ระบบดวยการใชเลขที่ใน ทบก. หรือหมายเลขโทรศัพทที่ใชขึ นทะเบียนเกษตรกรไวสวน 
   ระบบปฏิบัติการ iOS นั นก่าลังอยูระหวางการพัฒนา 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

4.10 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ครั้งที่  4  ประจ าป ี
                                  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจ าเดือน เมษายน  2562  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  

 ก่าหนดจัดออกให้บริการ ในวันพุธที่ 24 เมษายน  2562 พื นที่ด่าเนินการคือ 
องค์การบริหารสว่นต่าบลหว้ยสีเสียด หมู่ที่ 1 ต่าบลหว้ยสีเสยีด อ่าเภอภูหลวง จังหวัดเลย   

           จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ และขอเชิญร่วมในการด่าเนินโครงการฯ 
   ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
 ผลการด าเนินโครงการ ครั งที่ 5 เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งชี  
 หมู่ที่ 9 ต่าบลโป่ง อ่าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1) ปัญหาที่ดินท่ากินและการออกเอกสาร
 สิทธิ์ในที่ดินท่ากินแก่ประชาชนมีที่ดินท่ากินอยู่ในเขตป่าฯ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องการให้มี
 การหามาตรการและแนวทางให้ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ผลการด าเนินงาน ส่านักงาน
 ที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้ายแจ้งว่าสามารถรับค่าขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินเฉพาะราย กั บ
 ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นขอเอกสารสิทธิ์ได้ และจะต้องด่าเนินการตามระเบียบ
 ที่ก่าหนด โดยน่าหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส่านักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขา
 ด่านซ้าย ในวัน เวลาราชการ 2) ปัญหาแหล่งน ่าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอการแก้ไขปัญหาด้วยการท่าฝายชะลอน ่าในพื นที่ต้นน ่า ซึ่งอยู่ในเขตป่า
 สงวนแห่งชาติผลการด าเนินงาน ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย        
 ได้มอบหมายให้เจ้าหน ่าที่ลงพื นที่ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ตามค่าพิกัดแล้ว พื นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต
 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี เถ้าและป่าภูเรือ และอยู่ในเขตก่าหนดชั นคุณภาพลุ่มน ่าชั น ๒ 
 หากจะด่าเนินการต้องขออนุญาตจากพื นทีก่อนทั งนี ได้แจ้งให้อ่าเภอด่านซ้ายทราบแล้ว 3) ปัญหา
 เกีย่วกับเส้นทางคมนาคมในพื นที่การพัฒนาปรับปรุงถนนสายระหว่างบ้านทุ่งน ่าใสหมู่ที่ 7 

/ต่าบล...12 
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  ต่าบลโป่ง–บ้านทับกี่หมู่ที่ ๙ ต่าบลอิปุ่มรวมระยะทาง 25กิโลเมตร เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านต่าบล           
 ผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้จัดท่า
 โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2563 จากกรม
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงน่าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.11 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
  และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย) 

 ประจ าเดือน มีนาคม  2562  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  25 มีนาคม  2562   
 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)    

ผู้แทนคลัง.จ.เลย  งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน  
   4,471.93 ล้านบาทจัดท่าใบ PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 589.36 ล้านบาทเบิกจ่าย
   จ่านวน 1,994.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 44.60 เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 54 จังหวัดเลยมี 
   การใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 2,583.66 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.78         
   สูงกว่าเป้าหมายที่ก่าหนด 3.79 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศจังหวัดเลย   
   อยู่ในล่าดับที่ 23 โดยจ่าแนกเป็น 1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน 2,073.75 ล้านบาท จัดท่า
   ใบ PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 10.08 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 1,247.38 ล้านบาท     
   คิดเป็นร้อยละ 60.15 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดร้อยละ 57 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ่านวน 1,257.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.64 
   สูงกว่าเป้าหมายที่ก่าหนด 3.64 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศจังหวัดเลย
   อยู่ในล่าดับที่ 38 2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 2,398.18 ล้านบาท จัดท่า PO ในระบบ GFMIS 
   จ่านวน 579.28 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 746.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.15  
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนด ร้อยละ 45 จังหวัดเลยมีการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 1,326.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55.30 สูงกว่าเป้าหมาย
   ที่ก่าหนด 10.30 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 
   27 งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 225.59 ล้านบาทจัดท่า PO       
   ในระบบ GFMIS จ่านวน 75.91 ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน 28.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
   12.85 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนด ร้อยละ 54 จังหวัดเลยมีการใช้
   จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 104.89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 46.50 ต่่ากว่าเป้าหมายที่ 
   ก่าหนด 7.50 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 29 
   โดยจ่าแนกเป็น 1) รายจ่ายประจ่า จ่านวน 42.56 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ GFMIS 
   จ่านวน 0.05 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 15.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 36.24  
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดร้อยละ 57 จังหวัดเลยมีการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 15.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.52 ต่่ากว่าเป้าหมายที่
   ก่าหนด 20.64 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่  15               
   2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 183.03 ล้านบาท ส่วนราชการในจังหวัดแลยเป็นหน่วย 
   ด่าเนินการจัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 75.86 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 13.56 ล้านบาทคิดเป็น 

/ร้อยละ...13 
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   ร้อยละ 7.41 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที ่2 ก่าหนดร้อยละ 45 จังหวัดเลยมีการใช้

   จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 86.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 48.85 สูงกว่าเป้าหมายที่ 
   ก่าหนด 3.85 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจงัหวดัเลยอยู่ในล่าดับที่ 29  

   งบท้องถิ่นจังหวัดเลย (เงินอุดหนุนจากส่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณจ่านวน 581.54 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 24.59 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.23  
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดร้อยละ 54 จังหวัดเลยมี 
   การใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 24.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.23 ต่่ากว่าเป้าหมาย
   ที่ก่าหนดคิดเป็นร้อยละ 49.77 โดยจ่าแนกเป็น 1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน 3.93 ล้าน 
   บาทเบิกจ่ายจ่านวน 2.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.70 เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดร้อยละ 57 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 
   2.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 53.29 สูงกว่าเป้าหมายที่ก่าหนดคิดเป็นร้อยละ 9.70  
   2) รายจ่ายลงทุนจ่านวน 577.62 ล้านบาทเบิกจ่ายจา่นวน 21.97 ล้านบาทคิดเปน็ร้อยละ 3.80  
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดร้อยละ 45 จังหวัดเลยมีการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 21.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 ต่่ากว่าเป้าหมายที่ 
   ก่าหนด 41.20 เงินกันไว้เบกิเหลื่อมปีได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวนทั งสิ น 649.28 
   ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 390.52 ล้านบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 60.15 งบกลุ่มจังหวัด
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
   บึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล่าภู และจังหวัดอุดรธานี โดยให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ 
   ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 497.66 ล้านบาทจัดท่า PO 
   ในระบบ GFMIS จ่านวน 203.95 ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน 36.17 ล้านบาท หรือคิด 
   เป็นร้อยละ 7.27 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนด ร้อยละ 54 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 240.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.25 
   ต่่ากว่าเป้าหมายที่ก่าหนดคิดเป็นร้อยละ 5.75 โดยจ่าแนกเป็น 1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน  
   48.52 ล้านบาท จัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 3.87 ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน  
   7.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.66 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 
   ก่าหนดร้อยละ 57 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 11.47 ล้านบาท คิด
   เป็นร้อยละ 23.63 ต่่ากว่าเป้าหมายที่ก่าหนด คิดเป็นร้อยละ 33.37 2) รายจ่ายลงทุน
   จ่านวน 449.14 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 200.08 ล้านบาท  
   เบิกจ่ายแล้วจ่านวน 28.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.36 เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน
   งบประมาณไตรมาสที่ 2 ก่าหนดร้อยละ 45 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 
   228.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.91สูงกว่าเป้าหมายที่ก่าหนด 5.91    
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.12 รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน มีนาคม 2562 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน เมษายน 2562 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)  
  พยากรณ์อากาศจังหวัดเลยประจ่าเดือนเมษายน 2562 อากาศร้อนถึงร้อนจัด

 หลายพื นท่ีอุณภูมิสูงที่สุด 40 -42 องศาเซลเซียส และมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ นได้หลายพื นที่
  /ในบาง...14 
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  ในบางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั งอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้เนื่องจาก     
  มีหย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมและบริเวณกดอากาศสูงแผ่ลงมาเป็น

   ระยะปริมาณน ่าฝนจะต่่ากว่าค่าปกติร้อยละ 10 ส่าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ 
   ประมาณ 1 องศาเซลเซียส คาดว่าอุณหภูมิประมาณ 40 -42 องศาเซลเซียส      
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.13 รายงานสถานการณ์น้ าปี ๒๕๖๒ ประจ าเดือนมีนาคม(โครงการชลประทานเลย)            

  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.14 กลไกการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2562  
  (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย) 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1  การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 

/ท่องเที่ยว...15 
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 (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  

  ด้านท่องเที่ยว ส่านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  น่าเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาจีนแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จ่านวน       
2 รุ่น รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพันล้าน บูติก รีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย       
จ.หนองคาย เครือข่ายจากอ่าเภอท่าลี่จ่านวน ๑๐คน ส่านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการ เพ่ือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น ่าโขงกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง”(Tour of Mekong)  ในพื นที่จังหวัดเขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น ่าโขงประกอบด้วย จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัด
นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดละ ๑ ครั งระหว่างวันที่ ๑๓  - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามล่าดับซึ่งจังหวัด
เลยจัดขึ นในวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรม อ่าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 1. รายงานผลการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั งที่ ๑5 ๑5th  THAILAND PRIME  
MINISTER CUP ๒๐๑9  (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเลย) ทีมที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเลยเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับเขตจ่านวน  4  รุ่น ดังนี  ๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชายทีมโรงเรียนประจันติวิทยา (ระดับเขต ณ จังหวัด
หนองบัวล่าภู) ๒.  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๔ ปีชายทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง 2 (ระดับเขต ณ จังหวัด
อุดรธานี)  ๓. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปีชายทีมโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม (ระดับเขต ณ จังหวัดหนองคาย  )         
4.  รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ทีมเทศบาลต่าบลโนนปอแดง (ระดับเขต ณ จังหวัดหนองบัวล่าภู) 2.  การจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือนประจ่าปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -  1  เมษายน  
2562 ณ โรงยิมเทศบาลเมืองเลย / สนามกีฬากลางจังหวัดเลย   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 
- ไม่มี - 
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (เกษตรและ 

สหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลยร่วมบูรณาการจัด
กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่าเภอภูเรือ อ่าเภอหนองหิน และ อ่าเภอภูหลวง    
     โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่าย ในจังหวัดเลย        
   ได้จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ 
   ปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื นที่หน่วยงานต่างๆ  มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพ่ือเผยแพร่
   ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื นที่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

         /คณะที ่4...16 

ผู้แทนท่องเที่ยวฯ 
จ.เลย 

ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ จ.เลย 
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คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 ก่าหนดลงพื นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก   
8 หน่วยได้แก่ เกษตรจังหวัดเลย พาณิชย์จังหวัดเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนากลุ่ม
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชด่าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระยะที่ 1 - ระยะที่ 5 ในพื นที่ อ่าเภอท่าลี่ อ่าเภอเชียงคาน อ่าเภอเอราวัณ 
อ่าเภอผาขาว อ่าเภอภูกระดึง สรุปดังนี  – อ่าเภอเอราวัณ: กลุ่มฯ บ้านวังชมพูระยะที่ 1 
คณะท่างานฯ เห็นควรส่งเสริมศักยภาพกลุ่มโดยเน้นเรื่องการแปรรูปสมุนไพร เนื่องจากใน
พื นที่แหล่งน ่ามีไม่เพียงพอกับการเพาะปลูก จึงควรปลูกพืชชนิดใช้น ่าน้อยหรือไม่ใช้น ่าเป็น
ส่าคัญเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและน่ามาแปรรูปให้สร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น ตะไคร้หอมไล่ยุง     
ลูกประคบเป็นต้นทั งนี เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป 
– อ่าเภอผาขาว: กลุ่มบ้านดงน้อยระยะที่ 2 คณะท่างานฯ เห็นควรส่งเสริมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 3 ก. (ซึ่งมีสูตรเฉพาะที่ใช้เกลือ 3 ชนิดคือ เกลือไอโอดีน เกลือสินเธาว์
และเกลือเม็ดเป็นส่วนประกอบ) และผักปลอดสารพิษ – อ่าเภอเชียงคาน: กลุ่มบ้านศรีโพน
แท่นระยะที่ 3 คณะท่างานฯ เห็นควรส่งเสริมศักยภาพกลุ่มโดยเน้นการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเรื่องผีขนน ่า และมีการท่าผลิตภัณฑ์ผีขนน ่าที่สามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวได้ -อ่าเภอท่าลี่: กลุ่มฯ บ้านปากห้วย-ปากคาน ระยะที่ 4 คณะท่างานฯ เห็นควรส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์กล้วยมันส์ค่า (กล้วยเบรคแตก) เนื่องจากมีการผลิตอย่างต่อเนื่องมีศักยภาพ    
การผลิตค่อนข้างดีและมีมาตรฐาน อย. แล้ว จึงให้เน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ น – อ่าเภอภูกระดึง: กลุ่มฯ บ้านเจริญระยะที่ 5 คณะท่างานฯ เห็นควร
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หน่อไม้แปรรูปเนื่องจากมีการผลิตเป็นหลักโดยเน้นกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ นเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์หน่อไม้และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ  
คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 
1) การขับเคลื่อนการด่าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื นที่ (ที่ท่าการปกครองจังหวัดเลย/ 
สนง.สาธารณสุข จ.เลย) ขออนุญาตน่าเรียนความก้าวหน้าในเดือนเมษายน 2562 
2) โครงการ “ส่านักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office) ประจ่าเดือน 
มีนาคม 2562 ณ วันที่  13 มีนาคม 2562 (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย)  

 ขออนุญาตน่าเรียนความก้าวหน้าในเดือนเมษายน 2562 
คณะที่  ๖ ด้ าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่ งศิ ลปะและวัฒนธรรม        

 (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1) รายงานผลการด่าเนินงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ วัดป่าพุทธยาน ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน หน่วยงานเจ้าภาพ 
มณฑลทหารบกที่ ๒๘ สัสดีจังหวัด 
- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ วัดสันตยาวาส ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน หน่วยงาน ต่ารวจภูธรจังหวัดเลย เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ วัดชลธาราม ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย หน่วยงาน: กระทรวงสาธารณสุข           
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ วัดศรีทีปาราม ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย หน่วยงาน: 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
2) โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลาะเลยฯ ร้านค้าประมาณ ๓๓๐ ร้านค้าทุกเสาร์เงินหมุนเวียนเฉลี่ย
ประมาณครั งละ 40๐,๐๐๐ บาท การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม /สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจ่าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม/ สินค้าชุมชนผู้ค้า/ผู้ซื อ/นักท่องเที่ยว ประมาณ 2000 คน/ครั ง 

/วันเสาร์...17 

วัฒนธรรม จ.เลย 

อุตสาหกรรม จ.เลย 

ปลัดจังหวัดเลย 
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- วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากโรงเรียน
อนุบาลภูกระดึงและการสาธิตภูมิปัญญา (การถักผ้าพันคอ เสื อ หมวก ไหมพรม) 
- วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมวัดโพนทอง 
อ่าเภอภูเรือ สาธิตภูมิปัญญาการท่าน ่าเต้าเงินน ่าเต้าทองจากวัสดุในพื นถิ่น 
- วันเสาร์ที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖2 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม       
บ้านเชียงกลมละครคุณธรรม/ร่าออนซอนนครหงส์/เพลงลูกทุ่ง สาธิตจักสาน 
- วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ๒๕๖2 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม       
บ้านห้วยทรายค่า ต.นาแขม สาธิตท่าธุง การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โครงการกินดองไทเลย  
- วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๒ คู่บ่าว – สาว จ่านวน 13  คู่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวน  250 คน 
ครั งต่อไป ก่าหนดวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 

   3) งานมหกรรมบุญช้าง ประจ่าปี 2019 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แขวงไซยะบุลี 
   สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ช้างลาวซึ่งเป็นสัตว์มรดกของชาติ 
   ขยายพันธุ์ รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าส่งเสริมการท่องเที่ยวควาญช้างแลกเปลี่ยน 
   ประสบการณ์ สืบทอดอาชีพการเลี ยงช้างให้อยู่กับชาวลาวจ่านวนช้าง 70 เชือก = ครบ 70 ป ี
   ก่อตั งกองทัพเพ่ือประชาชนลาว กิจกรรมภายในงานแสดงและจ่าหน่ายผลผลิตทางด้านกสิกรรม  
   หัตถกรรม และอุตสาหกรรมของ ๑๑ เมืองในแขวงไซยะบุลีรวมทั งภายในและภายนอกประเทศ 
   รวม ๓๕๒ ร้านขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมของ ๑๑ เมืองของแขวงไซยะบุลีการแสดงของ ๘ ชนเผ่า  
   จ่านวน ๘๐๐ คนขบวนแห่ของช้าง ๗๐ ตัวและประสานเสียงเป่าสะไนการแสดงของช้างแสนรู้   
   เช่น การเตะบอลช้างนวดคนช้างวิ่งผลัด ฯลฯ พิธีบายศรีสู่ขวัญช้างขี่ช้างชมเทศบาลเมืองไซยะบุลี
   การแสดงทางวรรณคดีและวัฒนธรรม ณ เวทีวัฒนธรรม การแข่งขันมวยลาว การชกมวยสากล 
 4) งานเทศกาลบุญผีโขนประจ่าปี 2019 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2562 ณ เมืองปากลาย 

แขวงไซยะบุลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ระหว่างจังหวัดเลย 
กับแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว กลุ่มประเทศอาเซียนแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม สร้างเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม “ปีวัฒนธรรมอาเซียน 2562” คณะอ่าเภอท่าลี่ อ่าเภอด่านซ้าย อ่าเภอเชียง
คาน ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมเดินทางรวม  ๒๑ คน 

5) วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์
มรดกไทย 2 เมษายน 2562 จังหวัดเลย ก่าหนดจัดพิธีท่าบุญตักบาตรถวายราชสักการะลานหน้า
พิพิธภัณฑ์เมืองเลย อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เวลา 06.30 น.ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 65 รูป 
พิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพร ชมโบราณสถานและกิจกรรมดูแลรักษามรดก    
ทางศิลปะวัฒนธรรม เวลา 1๐.๐๐  น. ฟังเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่ ๑ – ๑๓        
โดยพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีถวายราชสักการะแลกล่าวราชสดุดี 
ถวายพระพรชัยมงคล พิธีบรรพชาและอุปสมบทฯ มอบผ้าไตร  

มติที่ประชุม รับทราบ                  

คณะที่ ๗ ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย  สรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมน่าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของจังหวัดเลย ระยะเวลาด่าเนินการระหว่าง
เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 ในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจังหวัดเลย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  
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บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมร่าลึก                 
ในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมน่าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ                  

   คณะที่ ๘ ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
วัฒนธรรม จ.เลย ๑) การประชุมขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม” ในวันที่ 28 มีนาคม 2562        
   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย  
   2) “กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ111 คนดี 111 ปีเมืองเลย”ภายใตโ้ครงการร่าลึก 111 ป ี          
   การประกาศตั งเมืองเลย ตามค่าสั่งจังหวัดเลย ที่ ๘๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
   แต่งตั งคณะท่างานศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลประวัติบุคคลส่าคัญ ของจังหวัดเลย  
   “๑๑๑ คนดี ๑๑๑ ปี เมืองเลย จังหวัดเลย โดยส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย               
   ได้ด่าเนินการรับสมัครบุคคลส่าคัญ ๑๑๑ คนดี ๑๑๑ ปี เมืองเลยและได้จัดประชุม 
   คณะท่างานฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลส่าคัญดังกล่าวจ่านวน ๓ ครั ง ครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
   ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ครั งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครั งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕  
   ธันวาคม ๒๕๖๑ และท่ีประชุมได้พิจารณาผ่านการคัดเลือกรวมทั งสิ นจ่านวน ๑๑๑ คน  
   ขณะนี อยู่ในระหว่างการด่าเนินการจัดท่าประวัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร/Power point 

6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย)            
รก.หน.สนจ.เลย   ผลการด่าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดเลย”                                              
   ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั งหมด   24 เรื่อง ยุตเิรื่อง 1 เรื่องอยู่ระหว่างด่าเนินการ 23 เรื่อง         
   ให้ค่าปรึกษา 27 เรื่อง 

   2. การด่าเนินงานของศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดเลย ประจ่าปีงบประมาณ 2562  

   
มติที่ประชุม รับทราบ  

6.2 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ    
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562 (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
 ดวยจังหวัดเลย ไดก่าหนดการทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ่าป ๒๕๖2 เพ่ือหารายได 
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สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดซึ่งเปนกองทุนในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน
การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอายุตั งแตแรกเกิดถึงหกปที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและดอย
โอกาส ในวันจันทรที่ 1 เมษายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมยอดภูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย ต่าบลกุดปอง อ่าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   ๖.๓ ผลการจ าหน่วยสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ 2562 (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
เลย)  
   - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 6.4 การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2562  (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)  
 - ไม่มี – 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2562 (สนง.พาณิชย์จ.เลย) 
  โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนจากด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า            

อ่าเภอด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ่าเภอนาแห้ว มีมูลค่าการค้ารวม จ่านวน 522.63 ล้านบาท 
แยกเป็นมูลค่าการน่าเข้า จ่านวน 178.58 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออก จ่านวน 344.05 ล้านบาท 
มูลค่าการส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่าการส่งออกสินค้า จ่านวน 344.05 ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนที่แล้ว จ่านวน 92.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.16 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่
แล้วมีมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลง จ่านวน 154.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.99 โดยสินค้าที่มีการ
ส่งออกลดลงจากเดือนที่แล้วได้แก่  หมวดสินค้าเชื อเพลิง หมวดสินค้าเครื่องจักรไม่ ใช้ ไฟฟ้า                        
และส่วนประกอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าอุตสาหกรรมและการเกษตรหมวดสินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง หมวดสินค้าพลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืนและหมวดสินค้ากสิกรรม มูลค่าการน่าเข้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่าการน่าเข้าสินค้าจ่านวน 178.58 ล้านบาทเพ่ิมขึ นจากเดือนที่แล้ว 21.48 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 13.67 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการน่าเข้าสินค้า
ลดลงจ่านวน 52.58 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.75 โดยสินค้าที่มีการน่าเข้าเพ่ิมขึ นจากเดือนที่       
แล้วได้แก่ หมวดสินค้าไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้ากสิกรรม และหมวดสินค้าแร่ ดุลการค้า 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไทยมีดุลการค้าจ่านวน 165.47 ล้านบาทลดลงจากเดือนมกราคม 2562 จ่านวน 
113.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.76 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ก.พ.2561) ลดลง 
จ่านวน 101.91 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 38.11 โดยสปป.ลาว มีความต้องการหมวดสินค้าเชื อเพลิง 

 หมวดสินค้าวัสดุก่อสร้าง หมวดสินค้าเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภคอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ่าวัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ผู้แทนพาณิชย ์ 
จ.เลย 
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 6.6 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 (สนง.พาณิชย์จ.เลย) 
  1. อัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง            
(เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูงขึ นร้อยละ 1.2) สาเหตุจากดัชนีหมวด 

 อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน (อาหารกลางวัน/ข้าวราดแกง) ดัชนี
หมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้าก๊าซหุงต้ม) ปรับตัวเพ่ิมขึ น 2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปี 2558       
ของจังหวัดเลยเท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 101.7 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 
2562 เท่ากับ 101.7 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูงขึ นร้อยละ 1.2 

 3. การค้าชายแดนประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การส่งออกสินค้าจ่านวน 344.05 ล้านบาท                 
การน่าเข้าสินค้าจ่านวน 178.58 ล้านบาท  มูลค่าการค้ารวมจ่านวน 522.63 ล้านบาท ดุลการค้า  
จ่านวน  165.47 ล้านบาท 4. สินค้าส่งออกที่ส่าคัญ : (1) สินค้าเชื อเพลิง (2) สินค้าอุปโภคบริโภค         
(3) สินค้าวัสดุก่อสร้าง (4) สินค้าเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (5) สินค้าพลังงานไฟฟ้า          
และสินค้าอ่ืน 5. สินค้าน่าเข้า: (1) สินค้ากสิกรรม (2) สินค้าไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ (3) สินค้าแร่ 
(4) สินค้าเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (5) พลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืน ข้อมูลทั่วไป                 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ณ ราคาประจ่าปี (2559) 44,980 ล้านบาท 2. พื นที่ 11,424.61 
ตร.กม. 3. เขตการปกครอง 14 อ่าเภอ 4. ประชากร 641,666 คน 5. สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร 11,941 
ล้านบาทคิดเป็น 26.55% ภาคนอกเกษตรมูลค่า 33,040 ล้านบาทคิดเป็น 73.45% เช่นสาขา
การศึกษามูลค่า 6,410 ล้านบาทคิดเป็น 14.24% สาขาการค้าส่ง - ค้าปลีก มูลค่า 5,514 ล้านบาท    
คิดเป็น 12.48% สาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 5,614 ล้านบาทคิดเป็น 12.48% 6.รายได้เฉลี่ยต่อหัว        
(ปี 2559) 83,439 บาท 7. อัตราการว่างงาน (ไตรมาส 4 ต.ค.–ธ.ค.61) ร้อยละ 0.2 8. การจัดเก็บภาษี
ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มูลค่า 61.585 ล้านบาท การลงทุน 1. นิติบุคคล (ก.พ.62) คงอยู่จ่านวน 
1,821 ราย เงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 7,132.37 ล้านบาท จดใหม่จ่านวน 23 ราย เงินทุนจดทะเบียน  
จ่านวน 38.45 ล้านบาท แจ้งเลิกจ่านวน 4 ราย เงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 8.00 ล้านบาท                           
2. อุตสาหกรรม (ก.พ.62) จ่านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ยอดสะสม) 482 โรงงาน 
เงินทุนรวม 23,579.41 ล้านบาท แรงงาน  6,508 คน การลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี  เปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ่านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 100 จ่านวนเงินลงทุนเพ่ิมขึ นร้อยละ 100.00 และอัตราการจ้างงานเพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. จดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จ่านวน 305 คันรถจักรยานยนต์จ่านวน 1,274 คัน 4. ยื่นค่าขอ/
แก้ไขจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า 3 ราย/สิทธิบัตร - รายอนุสิทธิบัตร 3 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.7 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) (ส านักงานสถิติจังหวัดเลย) 
  ส ำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินหน้าจัดท ำ “โครงก่ารระบบก่ารจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื นฐาน
ระดับพื นที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ่าอย่างยั่งยืนในลุ่มน ่าทั่วประเทศจ่านวน จ่านวน 25 ลุ่มน ่า 
(โครงการระยะที่ 1) โดยส่งพนักงานสนามหรือ“คุณม้าดี”ลงพื นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนและสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น ่าในทุกกิจกรรมจึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เพ่ือให้ภาครัฐได้เห็นข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในระดับพื นที่น่าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน ่า
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย กล่าวว่า จากความแปรปรวน
ของฝนที่เพ่ิมมากขึ นจาก ๙ % เป็น ๒๔ % พฤติกรรมการใช้น ่าที่เปลี่ยนไปจ่านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ น 
รวมถึงการเพ่ิมการลงทุนและการจ้างงานจากการก่าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ท่าให้มีการคาดการณ์
ว่าความต้องการใช้น ่าจะเพ่ิมขึ นอีก ๓๖ % ในปี ๒๕๖๗ ดังนั น โจทย์การสร้างความมั่นคงด้านน ่าของ 

ผู้แทนพาณิชย ์ 
จ.เลย 

ผู้แทนสถิติ จ. เลย 
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 ประเทศจะเป็นการมองเรื่อง “ความสมดุลของน ่า (Water Balance)” ที่ต้องมองทั งด้านข้อมูลแหล่งน ่า 
(Supply) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ่า กรมทรัพยากรน ่าบาดาล       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และอีกด้าน คือ ข้อมูลปริมาณการใช้น ่าในทุกกิจกรรมและทุกภาคส่วน 
(Demand) ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนหรือสถานประกอบการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลการ 

 ใช้น ่าในระดับพื นที่ย่อยที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย ำ ไม่ซ ่าซ้อน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้จึงเป็น
สิ่งจ ำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ่าของประเทศ การน ำข้อมูลโครงสร้างพื นฐานที่
จัดเก็บมาบูรณาการกับข้อมูลในมิติของพื นที่ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน และเขตเมือง 

           จะท ำให้ประเทศมีสถิติที่ส่าคัญส่าหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดล ำดับความมั่นคงของทรัพยากรน ่า 
ตลอดจนการจัดท่านโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ่าอย่างยั่งยืนในอนาคตส่านักงานสถิติแห่งชาติ 
จะเริ่มด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่
คือ “คุณม้าดี” ลงพื นที่สัมภาษณ์ประชาชนและสถานประกอบการทุกพื นที่ทั่วประเทศเกี่ยวกับที่ตั ง
ข้อมูลบ้าน ข้อมูลครัวเรือนหรือสถานประกอบการกิจกรรมการใช้น ่า ข้อมูลปริมาณการใช้น ่าเพ่ืออุปโภค
บริโภคการเกษตร เพ่ือการผลิตสินคา้และเพ่ือการคา้และการบริการ แหล่งน ่าที่ใช้ปัญหาอุทกภัย และการ
จัดการน ่าในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้นส ำนักงานสถิติจังหวัดเลย จึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหลและข้อมูลที่ได้จะท ำให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้
ประโยชน์จากน ่าได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาและการใช้น ่าตามศักยภาพของพื นที่
รวมถึงการอนุรักษ์และจัดการปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน ่าท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมได้
ที่เว็บไซต์ของส ำนักงานสถิตแิห่งชาติ www.nso.go.th 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.8 สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลยประจ าเดือน  
 มีนาคม 2562 (ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย)  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.9 รายงานผลการประเมินงานการช าระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
 (ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย) 
ประกันสังคม จ.เลย  โดยมีเป้าหมายให้ด่าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 

ธันวาคม  ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบการช่าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และเห็นชอบการจัดตั งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันการด่าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งส่านักงานประกันสังคมเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนนโยบาย โดยรณรงค์ให้นายจ้างช่าระเงินสมทบผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และส่านักงานประกันสังคมจังหวัดเลยได้มีหนังสือขอความร่วมมือสถาน
ประกอบการทั งภาคเอกชนและภาคส่วนราชการให้ช่าระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ตั งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  นั นส่านักงานประกันสังคมจังหวัดเลยขอรายงานความคืบหน้าผลการ
ด่าเนินงานการรับช่าระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย มีสถานประกอบการในความรับผิดชอบจ่านวน ๑,๗๐๖ แห่ง แยกเป็น 
ภาคเอกชน จ่านวน ๑,๓๒๑ แห่ง ส่วนราชการ จ่านวน ๓๘๕ แห่งมีสถานประกอบการช่าระเงินสมทบผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จ่านวน ๒๑๑ แห่ง แยกเป็นภาคเอกชนจ่านวน  ๑๙๑ แห่งส่วนราชการ 
จ่านวน ๒๐ แห่ง ส่วนราชการที่ช่าระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)แล้ว  ดังต่อไปนี  

 ๑. ส่านักงานสรรพสามิตจังหวัดเลย ๒. ส่านักงานสถิติจังหวัดเลย ๓. กรมชลประทานโครงการชลประทานเลย  
๔. ส่านักงานประมงจังหวัดเลย ๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ่าจืดเลย ๖. ส่านักงานที่ดิน
จังหวัดเลย ๗. ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ๘. ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 

 ๙. ส่านักงานจัดหางานจังหวัดเลย ๑๐. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ๑๑. กรมทาง
หลวงแขวงการเลยที่ ๑ ๑๒. กรมปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ ๑๓. ส่านักงานขนส่งจังหวัด
เลย ๑๔. ที่ท่าการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ๑๕. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ๑๖. ส่านักงานสรรพากร
จังหวัดเลย ๑๗. ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ๑๘. ส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย         
๑๙. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ๒๐. โรงพยาบาลเลย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอบคุณส่วน
ราชการที่ให้ความร่วมมือในการช่าระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อีกทั งขอความ
กรุณาหัวหน้าส่วนราชการที่ยังไม่ได้เลือกช่องทางการช่าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ให้สั่งการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินของหน่วยงานท่าน เร่งด่าเนินการช่าระเงินสมทบผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบการช่าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ บรรลุวัตถุประสงค์  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดเลยยินดีส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะน่าขั นตอน
การช่าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส่วนราชการนั น ๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.10 เผยแพร่จุลสารฉบับที่ 2 ประจ าเดือนมีนาคม 2562 และผลการด าเนินงาน
มาตรการต่างๆ ของรัฐ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)         

 หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0410.3 /ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562        
เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ือให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงาน
ทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในส่วนของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระบบ GFMIS ในปัจจุบัน จึงได้จัดท่าคู่มือการบัญชีภาครัฐ 
เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารและด่าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบัญชีภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

ผู้แทนคลัง จ.เลย 
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  เว็บไซต์ www.cgd.go.th ทั งนี การรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั นต่่าตั งแต่ 10,000 บาทขึ นไป
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติส่าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2 /ว 62 ลงวันที่ 5 เรื่อง แนวทางการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส่าคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ด่าเนินการในระบบ e-GP ทั งนี  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การด่าเนินงานในกรณีการจัดซื อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด่าเนินการในระบบ e-GP 
ดังกล่าวจึงอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส่าคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือโดยให้จัดท่าเป็นรายไตรมาส โดยหน่วยงานของรัฐจัดท่าแบบประกาศฯ 
ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยจัดท่าในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF FILE 
แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขึ น
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1 การจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจ าเดือนเมษายน  2562  (ศึกษาธิการจังหวัดเลย)              

รก.หน.สนจ.เลย    ตามที่จังหวัดได้ก่าหนดจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงายเป็นประจ่าทุกเดือนโดยมีสว่นราชการ  
   หน่วยงาน สมาคม ชมรม มลูนิธิหมุนเวียนกันเปน็เจ้าภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
   ทั งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข่าวสารทางราชการกันอย่างไม่เป็นทางการความ 
   ละเอียดแจ้งแลว้นั น ส่าหรบัการจดัประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ในเดอืน เมษายน  2562 เจา้ภาพ  
   ประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย       
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ก่าหนดจัดประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย” ในวนัที่ 26 
   เมษายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรมต่าบลนาอ้อ อ่าเภอเมือง จังหวัดเลย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

   7.2 กรมธนารักษ์ได้จดัท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี
   บรมราชาภเิษก 4 พฤษภาคม 2562 (ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เลย) 
ธนารักษ์พ้ืนที่เลย  กรมธนารักษ์ได้จัดท่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี
   บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
   บดินทรเทพยวรางกูร และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนน้อมน่าจิตใจของปวงชน      
   ชาวไทยให้แสดงความจงรักภักดีและส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า            
   มีก่าหนดเปิดรับจองตั งแต่วันที่ 4 มี.ค.– 4 เม.ย. 2562 เป็นต้นไปก่าหนดให้ 1 คนสามารถจองได้ 1 สิทธิ์ 
   ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน โดยจะมีการผลิตตามยอดสั่งจองและหากเต็มแล้วก็จะไม่ผลิตเพ่ิมอีก         
   มีก่าหนดรับเหรียญตั งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ส่าหรับรายได้จากการจ่าหน่ายเหรียญที่ระลึก
   หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   7.3 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 
   (ส านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย)  
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.เลย  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน 
   โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ 




