




รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ นายอําเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 7/๒๕๖2  
วันศกุรท์ี่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชมุศรีสองรัก ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
------------------------------- 

    ผู้มาประชมุ  
1.   นายชัยวัฒน์  ช่ืนโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2.   นายโสภณ    สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3.   นายพรชัย   ถมกระจ่าง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   
4.   นายชนาส     ชัชวาลวงศ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
5.    นายณรงค ์  จีนอํ่า   ปลัดจังหวัดเลย  
6.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร์  แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย 
7.   นายชาญชัย  คงทัน   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย 
8.   นายไพฑูรย์   บับภาสังข์  แทนนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเลย 
9.    นายสมพงษ์   แสนประสิทธ์ิ  แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลย 
10.  นางทัศนีย์  ทาโบราณ   รกท.คลังจังหวัดเลย 
11.  นางเบญจวรรณ  ตัญญ ู   พาณิชย์จังหวัดเลย 
12.  นายนุรัตน์   พรหมดี   แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
13.  นายชัยทัต  สมิตินนท ์  อุตสาหกรรมจงัหวัดเลย 
14.  นางวิลาวรรณ์   แสนจันทร ์  สถิติจังหวัดเลย  
15.  นายณัฐพงษ์   พรชัย    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
16.  นายสมพงษ์   ผลพัฒนกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
17.  นางสุธีราพร  ศรีอินทร ์  แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
18.  นายประมวล  ลาภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
19.  นางชะตา   ธุลีจันทร ์  พัฒนาการจังหวัดเลย 
20.  นายจรัสพงษ์   คําดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
21.  นางสาวสุกัญญา  องค์วิเศษไพบูลย์  แรงงานจังหวัดเลย 
22.  นางวันเพ็ญ   วิถีเทพ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 
23.  นางสาวสมใจ  โชคอํานวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
24.  นายเอกลักษณ์   อุ่นภักด์ิ   จัดหางานจังหวัดเลย 
25.  นายโกวิท   แสนสุข   แทนผอ.สนง.ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
26.  นายศักด์ิชาย   เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
27.  นางอาฒยา   พลซา   แทนเกษตรจังหวัดเลย 
28.  นายวิทยา   วัฒนวิเชียร  แทนสหกรณ์จงัหวัดเลย 
29.  นายสุวัฒน์  มัตราช   ปศุสัตว์เลย 
30.  นายอิทธิพล   ขวาไทย   ประมงจังหวัดเลย 
31.  นายบัณฑิต   สุคนธบัณฑิต  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
32.  นายประสิทธ์ิ   กล้าทํา   ขนส่งจังหวัดเลย 
33.  นายทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
34.  นางเยาวภา   โตสงวน   วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
35.  นายสมบูรณ ์  สุริยะ   แทนยุติธรรมจงัหวัดเลย 
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36.  นายชูชาติ   จีนจําปา   ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเลย 
37.  นายสมบูรณ ์  สุริยะ   แทนผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 
38.  นายพงศกร     เพ็ญจันทร ์  แทนผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  นางสาวสุพรรณี  หลวงใจ   แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  
40.  นายนรินทร์   สุวรรณโณ  พลังงานจังหวัดเลย 
41.  นายทวีวัฒน์   เสนาะล้ํา  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย 
42.  นายประยุทธ  แก้วยอด  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  

       และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
43.  นางสาวกรมณี  จุลขันธ์   แทนผู้อํานวยการศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
44.  นายธนเดช  ศรีวิเชียร  แทนผอ.สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจ.เลย 
45.  นางสาวณัชฐณิี   ปลีกล่ํารัตนสริ ิ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
46.  นางบุญยาวี   งอยปัดพันธ์  แทนศึกษาธิการจังหวัดเลย    
47.  นายประสงค์  เอ่ียมเวียง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
48.  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
49.  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ 
50.  นางเพชร ี  ชัยมูล   แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 
51.  นายทศพร  จันทศร   แทนผอ.สนง.ศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
52.  นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 
53.  นางบุศรินทร ์  เวศมโน   แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร ์
54.  นายอํานวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
55.  นางกมลวรรณ  ฉตัรถ ี   แทนผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑   
56.  นายอมรเทพ   ภักสุธีโกศล  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเลยที ่๒ (ด่านซา้ย) 
57.  นางโชติรส   หอมภักดี  แทนผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
58.  นางสาวสุพัตรา  สุธรรมวงศ์  แทนผู้อํานวยการท่าอากาศยานเลย 
59.  นายศราทธ์   ว่องการดี  แทนผอ.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
60.  นายสนธยา  ดวงแข   แทนนายด่านศลุกากรทา่ลี ่
61.  นางสาวณฐินี  สุรกาญจน์กุล  แทนนายด่านศลุกากรเชียงคาน 
62.  นางภาวนา  เกียรติชูศักด์ิ  สรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
63.  นางสาววิชาดา  จุ่นบุญ   ธนารักษ์พ้ืนที่เลย  
64.  นายบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
65.  นายบัญชา  ภู่อมร   หัวหน้าสํานักงานสาขาช่ังตวงวัด เขต 2-8 เลย  
66.  นายจิโรจ  เดชแพง   แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 
67.  นางศศิรศัม ี  จันทรฤ์าชัย  แทนหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
68.  นายเกรียงไกร   ภาคพิเศษ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเลย 
69.  นายเฉลิมพล  บุญเจือ   ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อ.ด่านซ้าย  
70.  นายวิญญ ู  เจ๊กช่ืน   ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย  
71.  นายสุริยัน  เสมา   ผอ.ศูนย์วิจัยเพราะพันธ ุ์สัตว์นํ้าจืดจังหวัดเลย 
72.  นายสมชาย  สุขจิต   แทนผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติฯ เลย 
73.  นางสาวธารารัตน์  บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
74.  นายวิชาญ  กําเนิดกิจ  แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรทีสู่ง) 
75.  นางสาวธีรตา  อาจโยธา  แทนผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) 
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76.  นายณรงค์   เพชรล้ํา   ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย  
77. นายตราครุฑ   ศิลาสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเลย  
78.  นายประยูร  สุริยะมณี  ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์สัตว์เลย   
79.  นางสาวศิรินภา  มีแก้ว   แทนหัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่ 
80.  นายเพ่ิมศักด์ิ  กนิษฐชาต  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง   
81.  พันเอก อํานวย   ยอดพันธ์  แทนผบ. มทบ.28 
82.  ร.ต.อ.เดชาดิศร  บุญเนตร  แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
83.  พันตรี วีระชัย   สัตบุตร   แทนผบ.นพค. 23 
84.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลาง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 
85.   ร.อ.จํานงค์  หาบ้านแท่น  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
86.   ร.ต.อ.อนุชิต  ก้านพลู   ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247    
87.   ผศ.ชัชชัย   พีรกมล   แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
88.   นายนิกร  สุรนาทชยานันท์  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  
89.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นายอําเภอเมืองเลย 
90.   นายประยูร  อรัญรุท   นายอําเภอวังสะพุง 
91.   นายชัชพงษ์  อาจแก้ว   นายอําเภอเชียงคาน 
92.   นางสาวภูมารินทร ์ คงเพียรธรรม  นายอําเภอด่านซ้าย 
93.   นายชัยภูมินทร์  แยบดีกีรติวรา  แทนนายอําเภอท่าลี่ 
94. นายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์  นายอําเภอภูกระดึง 
95. สิบเอก เชษฐา   ชาวประเสริฐ  นายอําเภอปากชม 
96. นายนที   พรมภักดี  นายอําเภอนาแห้ว 
97. นายกฤษฎา  โพธ์ิชัย   นายอําเภอนาด้วง      
98. นายพงศ์ธณนท์  ปัญญาประชุม  นายอําเภอภูหลวง 
99. ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณ ี  นายอําเภอผาขาว 
100. นายวิทยา  สันติกุล   นายอําเภอเอราวัณ 
101. นายต่อศักด์ิ  สกุลวัฒน์  นายอําเภอหนองหิน 
102. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีคําแดง  ผกก.สภ.ท่าลี ่
103. พ.ต.ท.ธวัชชัย  นาทันตรง  แทนผกก.สภ.เมืองเลย 
104. พ.ต.ท.สําเนาว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง  
105. พ.ต.ท.ณัทญา  ทองจันทร์  แทน ผกก.สภ.เชียงคาน  
106. พ.ต.ท.วีระพัน  สมสุข   แทนผกก.สภ.ด่านซ้าย  
107. พ.พ.ต.ท.บุญชัย  ลิ่มเหลา   แทนผกก.สภ.ภูเรือ  
108. พ.ต.ท.ปราโมทย์ ตระกูลเสถียร  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง  
109. พ.ต.ท.พนมศักด์ิ มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง 
110. พ.ต.ต.อรุณ  ดํารงศ์กิจ  แทนผกก.สภ.ปากชม     
111. พ.ต.ท.บรรเจิด  จูจันทร ์    แทน ผกก.สภ.นาด้วง 
112. พ.ต.ท.รักศักด์ิ  ภูแต้ม   แทนผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
113. พ.ต.ท.สุกานต์ธี  ศรีอารยพงศ์  แทนผกก.สภ.หนองหิน  
114. พ.ต.ต.ไพบูลย์  ศิริสถิตย์   แทนผกก.สภ.นาแห้ว  
115. พ.ต.ท.สฤษด์ิ  มณีเนตร  แทนผกก.สภ.นาดินดํา 
116. พ.ต.ท.คํามูล  สีสะอาด   แทนผกก.สภ.โพนทอง 
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117. พ.ต.อ.เสรี  เย็นสวัสด์ิ  ผกก.สภ.โคกงาม  
118. ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม   ผู้อํานวยการสํานักงานป.ป.ช.ประจําจังหวัดเลย  
119. นายสังคม   นาเลา   ผู้อํานวยการการเลือกต้ังจังหวัดเลย 
120. นางกุลทรัพย์  ช่ืนโกสุม   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย 
121. นายวร   หินดี   แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   
122. นายสัมพันธ์   คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
123. นางสุขใจ  แก้วไสย์   รก.นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
124. นายนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบาลเมืองเลย 
125. นายประพนธ์   พลอยพุ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย  
126. นายวีระชาติ  จันดี   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
127. นายเสกสรร  สุขสันติพงศ์  แทนผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย   
128. นายกฤติรัฐ  วุฒิวงศ์   ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย  
129. นายประเวศ  ดํารงจิตติ  แทนโทรศัพทจ์ังหวัดเลย 
130. นายโกเมท  รามศิร ิ   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย  
131. นายพนมไพร  ชัยยะ   ผอ.สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
132. นางสาวณัฐธิดา  ดอนสําราญ  แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 
133. นายพิชญ์ชยุตม์  พันพิมพ์   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย   
134. นายหินชนวน  อโศกตระกูล  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนเกษตรกรสาขา จ.เลย 
135. นายก้าน  ภุณะวงศ์  ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย 
136. นายจรูณ  พานิช   ประธานชมรมนายก อบต.จ.เลย 
137. นายบพิธฐ์  ภาษิต   ผอ.กลุ่มงานอํานวยการ สนจ.เลย 
138. นายประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงานดํารงธรรม จ.เลย 
139. นายวสันต์  ไทยสุวรรณ   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา จ.เลย 
140. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงาน จ.เลย 
141. นางสาวทัศนา  บุตรศรีคุ้ย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย 
142. นายอภินันท์  สุวรรณาโค  จ่าจังหวัดเลย  
143. นายสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
144. นางสมพร   สิมเสน    เสมียนตราจังหวัดเลย 
145. นายพร้อมพงษ์  โกษผล   แทนเลขานุการ สนง.ศอก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย 
146. นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สนจ.เลย 
147. นายรัฐกรณ ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สนจ.เลย 
148. นางสาวพัตราภรณ์ มูลทาน ี   เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานจังหวัดเลย   
149. นางสาวกิตติมา  พรหมจักร  เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานจังหวัดเลย   
ผู้ไม่เข้าประชมุ  
1. สัสดีจังหวัดเลย        ติดราชการ 
2.   อัยการจังหวัดเลย       ติดราชการ 
3.   ผอ.สถานีวิทยุ อส.มท.จังหวัดเลย      ติดราชการ 
4. ผู้กํากับด่านตรวจคนเข้าเมอืงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
5. สรรพากรพ้ืนทีเ่ลย       ติดราชการ 
6. ผอ.สํานักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดราชการ 
7. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย      ติดราชการ 
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8. หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูอาหารช้างป่าเลย     ติดราชการ 
9.   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ติดราชการ 
10. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง      ติดราชการ 
11. หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต    ติดราชการ  
12. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้าลําห้วยสัก    ติดราชการ 
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย     ติดราชการ 
14. หน่วยประสานงานชายแดนที่ 2      ติดราชการ 
15. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข.เขตหนองคาย    ติดราชการ 
16. สว.รน.กก ๑๑ บก.รน.(ตํารวจนํ้า)     ติดราชการ 
17. สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๖ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเท่ียว ติดราชการ 
18. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246      ติดราชการ 
19. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย      ติดราชการ 
20. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     ติดราชการ 
21. ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 52    ติดราชการ 
22. นายอําเภอภูเรือ       ติดราชการ 
23. ผกก.สภ.เอราวัณ       ติดราชการ 
24. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดราชการ 
25. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
26. ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดราชการ 
27. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย    ติดภารกิจ 
28. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
29. ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษเลย       ติดภารกิจ 
30. ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเลย   ติดภารกิจ 
31. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย     ติดราชการ 
32. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
33. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
34. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองเลย     ติดราชการ 
35. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
37. ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย     ติดภารกิจ    
38. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
39. ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตเลย     ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 โดยมี นายชัยวัฒน์  ช่ืนโกสุม ผู้ ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ 7/๒๕๖2 วันพฤหัสบดีที่               
27 กรกฎาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. และได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
พธิกีารก่อนประชุม ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระฯ  
                   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์  
       พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      3. การมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยเบิกจ่ายที่มีผลการการก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่าย
   เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดเลย 
    ประจําไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 8 แห่ง (สํานักงานคลังจังหวัดเลย) 
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   4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลฯลฯ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  
        4.1 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปี 2562 จํานวน 3 รางวัล  
      4.2  โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
         ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2562 จํานวน 15 รางวัล 
                5.  การมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกํานันที่ดําเนินการตามโครงการถังขยะเปียก 
        ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบร้อยละ 100 ของจํานวนครัวเรือน จํานวน 15 แห่ง      
        (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 
   6. ข่าวเด่นรอบเดือน กรกฎาคม  2562 (สาํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย) 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น/ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่     
  1) นายชูชาติ จีนจําปา  ตําแหน่งเดิม ผู้ บัญชาการเรือนจําอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
 กาญจนบุรี อํานวยการระดับต้น ได้รับแต่งต้ังให้มาดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเลย 

   2) นายสุวัฒน์ มัตราช  ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ศูนย์วิจัยและ 
   พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ได้รับแต่งต้ัง
   ให้มาดํารงตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้านวิชาการสัตวบาล) สาํนักงานปศสุตัว์
   จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์    
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
     -  นายวิศาล  พรเลิศ  ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเลย  ลาออกจากราชการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 การอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ            
 งานประกวดหน้ากากผีตาโขน ในงานประเพณีบุญหลวง อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   
  ด้วยอําเภอด่านซ้าย ได้มีหนังสือขอประทานถว้ยรางวัลฯ เพ่ือเป็นขวัญและ     
        กําลังใจในงานหน้ากากผีตาโขนประจําปี 2562 ซึ่งเกิดความผิดพลาดในกระบวนการพิธี

อัญเชิญถ้วยรางวัล ณ ท่าอากาศยานเลย เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมารับถ้วยฯ 
ฉะน้ันเน้นยํ้าหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ปรับปรุงการทํางาน และให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการแนวปฏิบัติพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานโดยเคร่งครัด หากหน่วยงานมี
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้ประสานขอความร่วมมือสํานักงานจังหวัดในการดําเนินงาน
เก่ียวกับพิธีการ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕62 ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕62 
                             ซ่ึงจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ 

      ศาลากลางจังหวัดเลย (สํานักงานจังหวัดเลย) 
     - รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด  26  หน้า โดยสํานักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน    
      ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์                     
      หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 

๐๐๑๗.๓/ว 251 ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕62 
    ซ่ึงจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕         
   ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
 

/ระเบียบ...7 

หน.สนจ.เลย 

ประธาน 

นายภทัรดฐิ   สิงหเสน ี
ที่ปรึกษา ผวจ.เลย   
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6 /2562  ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕62 ซ่ึงจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 27  มิถุนายน 2562 ห้องประชุมศรสีองรัก ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดเลย 
   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ (นําเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
          4.1  การจัดกจิกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

     (สํานักงานจังหวัดเลย) 
 ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 

                     2562 ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ฯลฯ วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  
   โดยให้ขอความร่วมมือส่วนราชการ อําเภอและภาคเอกชนร่วมดําเนินการ จัดกิจกรรม 
   ประกอบด้วย กิจกรรมก่อนวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  
   1. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าศาลากลาง
   จังหวัดประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
   บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว 
   บริเวณแนวรั้วศาลากลางจังหวัดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 
   2562 รวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสําคัญให้สวยงามระหว่าง
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
   ชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสมโดยประดับพระบรมฉายาลักษณ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมโต๊ะหมู่บูชาจัด
   สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลปากกาสีนํ้าเงินโต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   สําหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
   ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ฯลฯ 3. เชิญชวนบริษัท 
   ห้างร้านและประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานและที่ พักอาศัยพร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธง        
   พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 
   ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2562ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคาร
   สํานักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
   กิจกรรมวันอาทติย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 
   1. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จํานวน 68 รูป 2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
   3. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยจังหวัดได้มีหนังสือ
   แจ้งขอความร่วมมือดําเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วรายละเอียดตาม 
   หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.3/ว 4072 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562  
   สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1019/244 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
   แจ้งเรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจําปี 2562 
   ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ทอ้งสนามหลวง และได้ขอความร่วมมือจังหวัด
   ประชาสัมพันธ์และดําเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 1. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือ 
   เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบ
   ด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่
   อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องในวันอาทิตย์ที ่28 กรกฎาคม 2562 ตามกําหนดการจัดพิธีฯ ที่ดําเนินการ ณ ท้องสนามหลวง 
   โดยโปรดติดตามจากรายการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานี 
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   วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยพร้อมเพรียงเพรียงกัน  
   2.ประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ สําหรับ
   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ที่ต้ังของหน่วยงานในสังกัดในช่วงการจัดกิจกรรมเนื่องใน 
   โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 
   2562 3. ติดต้ังแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์”บน
   เว็บไซต์ของส่วนราชการโดยสามารถดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่  
   https://www.ocsc.gp.th/ethics/event หรือสแกน QR-Code รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพ่ือ 
   แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 
   พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 
   ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการดําเนินการจัดกิจกรรมข้างต้นแล้วรายละเอียดตาม 
   หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.3/ว 4315 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสําคัญดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   จังหวัดจึงขอแจ้งกิจกรรมที่ส่วนราชการ/หน่วยงานได้กําหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 
   เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี 1. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์
   สามเณร 68 รูป) เริ่มพิธีเวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย     
   การแต่งกาย: ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวกจิตอาสาพระราชทานสวมชุดจิต
   อาสาพระราชทานประชาชนทั่วไปสวมชุดสุภาพโทนสีเหลือง (หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดเลย) 
   2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเวลา 08.30 น.       
   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยการแต่งกายชุดปกติขาวสวมหมวก (หน่วยงานรับผิดชอบ สนจ.เลย) 
   3. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มพิธีเวลา 09.00 น.   
   ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยการแต่งกาย: ข้าราชการเคร่ืองแบบปกติขาว  
   สวมหมวกจิตอาสาพระราชทานสวมชุดจิตอาสาพระราชทานประชาชนทั่วไปสวมชุดสุภาพ
   โทนสีเหลือง (หน่วยงานรับผิดชอบสํานักงานจังหวัดเลย) 4. พิธีเปิดโครงการ“1 จังหวัด 1 
   ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ถนนมลิวรรณระหว่าง 
   เวลา 10.00 – 11.00 น. การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (หน่วยงานรับผิดชอบ 
   สํานักงานจังหวัดเลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1) ๕. พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เน่ืองในโอกาสมหามงคล      
   พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
   พระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ชุมชนเมืองใหม่บริเวณตลิ่งแม่นํ้าเลย  
   ระหว่างเวลา 11.30 – 12.30 น. การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (หน่วยงานรับผิดชอบเทศบาล
   เมืองเลยและสนง.ประมง จ.เลย) 6. พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทาน    
   เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
   ส่วนตําบลห้วยกระทิงระหว่างเวลา 13.30 – 1๕.๓0น. การแต่งกาย: สวมเสื้อมูลนิธิราช
   ประชานุเคราะห์หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการคอพับแขนยาว (หน่วยงานรับผิดชอบสนง.
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.เลย/สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.เลย) 7.  พิธีเจริญพระพุทธ 
   มนต์สมโภชเจดีย์หรือพระพุทธรูปสําคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ือง
   ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เริ่มพิธีเวลา 1๕.๐0 – 1๖.๐0 น. 
   การแต่งกาย: ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป: ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
   หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง (หน่วยรับผิดชอบ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย)     
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   8. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเริ่มพิธีเวลา 18.00 น. 
                ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยการแต่งกาย: ข้าราชการเคร่ืองแบบชุดปกติขาว
   สวมหมวกประชาชนทั่วไปสวมชุดจิตอาสาพระราชทานหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง 
   (หน่วยรับผิดชอบสํานักงานจังหวัดเลย) 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
         ๔.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี      

      พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 (สํานักงานจังหวัดเลย)                  
 ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
      พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปีพุทธศักราช      
      2562 เมื่อวันที่ 8 กรกาคม 2562 โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติ

            เห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
   พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 
   12 สิงหาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพ่ือให้การจัดกิจกรรม
   เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  
   กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดําเนินการดังน้ี 1. กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 1.1 ประดับ
   พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบริเวณ
   ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   พุทธศักราช 2562และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามลําดับ) พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง
   และผ้าระบายสีฟ้าบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดรวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัด
   และถนนสายสําคัญให้สวยงามระหว่างวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562 1.2 จัดสถานที่ลง
   นามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดย
   ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
   หลวง ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โต๊ะหมู่บูชาสมุดลงนามถวายพระพร 
   ชัยมงคลปากกาสีนํ้าเงินพร้อมโต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพรชัยมงคลระหว่างวันที่ 5 – 19 
   สิงหาคม 2562 รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
   และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธีฯ 1.3 แจ้งหน่วยงาน
   ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดําเนินการ
   ตามข้อ 1.1 – 1.2 1.4 เชิญชวนบริษัทห้างร้านและประชาชนในจังหวัดประดับพระฉายาลักษณ์
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงบริเวณด้านหน้าอาคาร
   สํานักงานและที่พักอาศัยพร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
   ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามลําดับ) รวมทั้งประดับไฟบริเวณ 
   อาคารสํานักงานและที่ พักอาศัยให้สวยงามระหว่างวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562         
    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ     
   ร่วมดําเนินการตามห้วงเวลาที่แจ้ง สําหรับกําหนดการพิธีฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2562  
   จังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

 4.3  การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”    
 ของจังหวัด (สํานักงานจังหวัดเลย)   
  ด้วยในการประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนเส้นทางจักรยานพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร       
 ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เมือ่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหน่วยราชการ    

   ในพระองค์ 904 พระที่น่ังอัมพรสถาน โดยมพีลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการ    
/ในพระองค์ฯ...10 

หน.สนจ.เลย 
 

หน.สนจ.เลย 



-  10  - 

          ในพระองค์ฯ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรม 
   ราชูปถัมภ์ กองทัพภาคที่ 1 กรงุเทพมหานคร และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แต่งต้ังคณะทํางาน      
   (working Group) เพ่ือพิจารณาเส้นทางจักรยานร่วมกัน โดยให้นําเส้นทางจักรยานของ  
               หน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้ได้เส้นทางจักรยานที่เหมาะสม โดยเส้นทางจักรยานจะต้อง  
   ผ่านสถานที่สําคัญ มีความหมายทางประวัติศาสตร์ มีจุดพักระห่างทางที่เหมาะสมและมีระยะทาง  
   ไป – กลบั จํานวน 40 กิโลเมตร (บวก – ลบ ได้เล็กน้อย) โดยคาดว่ากิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”          
   จะกําหนดขึ้นในช่วงปลายปี 2562  ในเบ้ืองต้นน้ี กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดเตรียม       
   ความพร้อมในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1. แต่งต้ังคณะทํางาน (Working Group) ระดับจังหวัด โดยมี
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทํางาน 2. พิจารณากําหนดเส้นทางจักรยานในกิจกรรม“Bike 
   อุ่นไอรัก” โดยเส้นทางดังกล่าวจะต้องผ่านสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และโครงการเฉลิมพระ
   เกียรติที่สําคัญของจังหวัด รวมถึงพิจารณาเก่ียวกับระบบการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง 
   จักรยานด้วย จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบโดยเมื่อจังหวัดได้รับแจ้งแนวทางดําเนินการ 
   เพ่ิมเติมประการใด จะนําเรียนทีป่ระชุมได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
   4.4 สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก ระดบัประเทศ  ระดบัจังหวัด และกิจกรรมมาตรการป้องกัน
   ควบคุมโรคไข้เลือดออกในฤดกูาลระบาด (สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย) 
ผู้แทน นพ.สสจ.เลย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเลยปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยต้ังแต่วันที่ 1  
   ม.ค.– 19 ก.ค. 2562 จํานวน 49,174 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต 64 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 74.44 
   ต่อประชากรแสนคน. อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 จังหวัดเลย วันที่ 1 ม.ค.– 19 ก.ค.  
   2562 มีผู้ป่วยจํานวน 832 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 129.66 ต่อประชากร
   แสนคน.อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.24 ลําดับที่ 8 ของประเทศลําดับที่ 4 ของภาคลําดับที่ 2    
   ของเขตสุขภาพที่ 8 มอบนายอําเภอในเขตพื้นที่สีแดงได้แก่อําเภอท่าลี่ อําเภอนาด้วง อําเภอด่านซ้าย 
   อําเภอวังสะพุง อําเภอหนองหนิ อําเภอผาขาวและอําเภอภูกระดึง เชิญจิตอาสาเข้าด่าเนินการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ/กํากับ
ติดตาม 

1 จัดการสิ่งแวดล้อม กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ทุกวัน เจ้าของบ้าน ผญบ./กํานัน/ 
อสม. 

2 จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสาธารณะ ทุกสัปดาห์ ประชาชน ผญบ./กํานัน/ 
อสม. 

3 สํารวจค่าดัชนีลกูน้ํารายหลังคาเรือน ทุกสัปดาห์ อสม. จนท.สธ. 
4 ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน(Active case finding) ทุกวัน อสม. จนท.สธ. 

5 ควบคุมโรคไข้เลือดออกเม่ือเกิดโรค
รัศมี100เมตร -ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
บ้านผู้ป่วยให้ค่าดัชนีลูกน้ํา=0 -สอบสวน
การเกิดโรค -พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย 

ภายใน 1 วัน เจ้าของบ้าน/
อสม./
จนท.สธ. 

อปท./ รพ.สต./
สสอ./รพ. 

6 แจ้งเตือนประชาชน/หน่วยงานต่างๆในพ้ืนท่ี
เกิดโรคไข้เลือดออกทุกช่องทาง เช่น 
โรงเรียน วัด ศูนย์เด็ก 

ทุกสัปดาห์ อปท. นายอําเภอ 

7 กํากับติดตาม/สนับสนุนการควบคุมโรค ภายใน 28 
วัน 

รพ.สต./
สสอ./รพ. 

นายอําเภอ 

8 สรุปวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ ทุกวัน EOC สสจ. นพ. สสจ. 

9 ติดตามกํากับ/สนับสนุนการควบคุมโรค ทุกสัปดาห์ สสจ. ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

    
/ขอ...11 
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ประธาน    ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการตามแนวชายแดนเฝ้าระวัง และให้สํานักงาน
   จังหวัดข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญป่ระจํา สปป.ลาว              
   กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีจังหวัดชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง เช่นเรื่อง
   โรคติดต่อ ข้อมูลเก่ียวกับระดับนํ้าโขง สถานการณ์การเดินทางผ่านเข้าออก ณ จุดผ่านแดน
   ถาวร และจุดผอ่นปรนการค้า เป็นต้น 
มตทิีป่ระชุม    รบัทราบ    
   4. 5 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดําริ       

       (ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย)  
  ผลการดําเนินกิจกรรมศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเลย 
       ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 การปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาจํานวน  30 ครั้ง  
       ผู้เข้าร่วมจํานวน 6,122 คน อบรมขยายผลจิตอาสา 904 จํานวน 3 ครั้ง ผู้เข้ารับการ

อบรมจํานวน 1,320 คน รวมผู้เข้าอบรมจํานวนทั้งสิ้น 21,315 คน กิจกรรม “จิตอาสา
พัฒนาลํานํ้าลําคลอง” เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ณ คลองบุ่งแสนฮาด ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 20 กรกฎาคม 2562         
มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม จํานวน 1,500 คน 

มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ              
 4.6 โครงการบรูณาการสร้างรอยย้ิม...เคลือ่นที่ใหก้บัประชาชนจังหวัดเลย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจําเดือน สิงหาคม 2562 (ทีท่ําการปกครองจังหวัดเลย) 
  กําหนดจัดออกให้บริการ ในวันพุธที่  21  สิงหาคม 2562 พ้ืนที่ดําเนินการคือ   

องค์การบริหารส่วนตําบลนามาลา หมู่ที ่5 ตําบลนามาลา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
  จึงเรียนประชาสมัพันธ์มาเพ่ือทราบ และขอเชิญร่วมในการดําเนินโครงการฯ    

ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 4.7 สรุปผลการดําเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยย้ิม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน 

       จังหวัดเลย เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง 
       จังหวัดเลย  

     
/ในการ...12 

 

ปลดัจงัหวัดเลย 

ปลดัจงัหวัดเลย 
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ประธาน  ในการประชุมครั้งต่อไป ให้นําเสนอโรงเรียนขนาดเล็กและครูไม่ครบนักเรียนในที่
ประชุมด้วย 

มติที่ประชุม       รับทราบ    
                               4.8 สรุปผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และรายงานผล
   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย) ประจําเดือนมิถุนายน 2562 
   ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม  2562 (สํานกังานคลังจังหวัดเลย) 
รกท.คลัง จ.เลย         งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน  5,075.03 ล้านบาท 
   จัดทํา PO ในระบบ GFMIS จํานวน 404.40 ลา้นบาท เบิกจ่ายจํานวน 3,688.14 ล้านบาท คดิ
   เป็นร้อยละ 72.67 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ไตรมาสที ่4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 
   100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 4,092.54 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ  
   80.64 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 19.36 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลย
   อยู่ในลําดับที่ 17 โดยจําแนก ดังน้ี 1) รายจ่ายประจํา จํานวน 2,659.22 ล้านบาท จัดทําใบ PO 
   ในระบบ GFMIS จํานวน 11.07 ล้านบาท เบิกจา่ยจํานวน 2,225.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
   83.69 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการ
   ใช้จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 2,236.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 84.10 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 
   15.90 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลยอยู่ในลําดับที่ 11 2) รายจ่าย 
   ลงทุนจํานวน  2,415.81 ล้านบาท จัดทํา PO ในระบบ GFMIS จํานวน 393.32 ล้านบาท  
   เบิกจ่ายจํานวน 1,462.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.55 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
   ไตรมาสที่ 4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จํานวน 1,856.07 
   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.83 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 23.17 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
   ในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในลําดับที่ 33 งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
   จํานวน 225.60 ล้านบาท จัดทํา PO ในระบบ GFMIS จํานวน 45.13 ล้านบาท เบิกจ่ายจํานวน 
   117.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.28 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 
กําหนด   ไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมกีารใช้จ่ายเงินงบประมาณ จํานวน 163.07 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 
   72.29 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 27.71 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัด
   เลยอยู่ในลําดับที่ 23 โดยจําแนก ดังน้ี 1) รายจ่ายประจํา จํานวน 53.08 ล้านบาท จัดทํา PO ใน
   ระบบ GFMIS จาํนวน 0.74 ล้านบาท เบิกจ่ายจํานวน 26.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.98 
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 27.27 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 51.37 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ  
   48.63 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในลําดับที่ 55  
   2) รายจ่ายลงทนุจํานวน 172.51 ล้านบาท สว่นราชการเป็นหน่วยดําเนินการเองจัดทํา PO ใน 
   ระบบ GFMIS จาํนวน 44.39 ล้านบาทเบิกจ่ายจํานวน 91.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.99 
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 135.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.72 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ  
   21.28 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในลําดับที่ 20 งบท้องถิ่น
   จังหวัดเลย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณจํานวน 582.61 ลา้นบาทเบิกจ่ายจํานวน 174.00 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.87 
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 174.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.87 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ  
   70.13 โดยจําแนกดังน้ี 1) รายจ่ายประจําจํานวน 6.61 ล้านบาทเบิกจ่ายจํานวน 4.40 ล้านบาท 
   คิดเป็นร้อยละ 66.73 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100  

/จังหวัด...13 
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   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 4.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.07 ตํ่ากว่า 
   เป้าหมายร้อยละ 32.93 2) รายจ่ายลงทุนจํานวน  576.01 ลา้นบาทเบิกจ่ายจํานวน 169.60 
   ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.44 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4กําหนดไว้ที่ร้อยละ 
   100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจํานวน 169.60  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.44 
   ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 70.56 

มติที่ประชุม       รับทราบ    

   4.9 รายงานลกัษณะอากาศบรเิวณจังหวัดเลยเดือน กรกฎาคม 2562 และการคาดหมาย 
   ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน สิงหาคม 2562 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 

    

        
มติที่ประชุม       รับทราบ          

            4.10 รายงานสถานการณ์น้ําปี 2562 ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 (โครงการชลประทานเลย)     
 1. อ่างเก็บนํ้าที่สําคัญ 1.1 อ่างเก็บนํ้านํ้าเลยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.ภูหลวง ความจุ
 ปกติ 35.807 ล้านลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณน้ํา 26.517 ลา้น ลบ.ม. คิดเป็น 74.05% ของ
 ความจุอ่างฯ แนวโน้มลดลง 1.2 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าหมาน อ.เมืองเลย ความจุปกติ 26.500 
 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ํา 5.136 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 19.38% ของความจุอ่างฯ  

      แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันส่งให้นํ้าประปาวันละ 15,000 - 19,000 ลบ.ม.เน่ืองจากปริมาณ
      นํ้าฝนน้อยกว่าปกติท้าให้นํ้าในอ่างในปีน้ีตํ่ากว่าปีที่แล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
      2. อ่างเก็บนํ้าอ่ืนๆ 2.1 อ่างฯขนาดกลาง รวมจํานวน 14 แห่ง มีปริมาณน้ําคิดเป็น  
      45.67 % ของความจุอ่างฯ มีอ่างเก็บที่มีนํ้า 50– 90 % จํานวน 3 แห่ง และอ่างเก็บนํ้าที่
      มีนํ้าตํ่ากว่า 50 % จํานวน 11 แห่ง 2.2 อ่างฯขนาดเล็กรวมจํานวน 121 แห่ง (ถ่ายโอนให้
      ท้องถิ่น 105 แห่ง) มีปริมาณนํ้า 14.901 ล้าน ลบ.ม.คดิเป็น 51.31% ของความจุอ่างฯ 
      การช่วยเหลอืฉุกเฉิน (เครื่องสูบนํ้า/รถบรรทุกนํ้า) – การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์  
 

/นํ้าท่วม...14 

ผอ.โครงการ
ชลประทานจ.เลย 
 

ผู้แทนผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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      นํ้าท่วมโครงการชลประทานเลยได้เตรียมเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่จํานวน 10 เครื่องและได้ 
      ดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้างเข่ือน/อ่างเก็บนํ้าแล้ว สภาพเขื่อน      
      ยังแข็งแรงดีและเฝ้าติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด – การช่วยเหลือภัยแล้งโครงการ 
     ชลประทานเลยได้สูบนํ้าจากแม่นํ้าเลย (ระบายมาจากอ่างเก็บนํ้านํ้าเลย อันเน่ืองมาจาก 
     พระราชดําริ) เพ่ือสนับสนุนนํ้าดิบแก่การประปาเลยประมาณวันละ 15,000 ลบ.ม. 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ               
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1  การดําเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
   (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะทํางานและเลขานุการ)  

   ด้านการท่องเที่ยว  
   การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ)   
   จังหวัดเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจ
   ประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัดซึ่งพ้ืนที่จังหวัดเลยสมัครเข้ารับ   

   การประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจํานวน 2 แห่งได้แก่  โฮมสเตย์ตําบลนาพึง  
   อําเภอนาแห้ว (รายใหม่)  และบ้านนาป่าหนาด อําเภอเชียงคาน (ต่ออายุ) ระหว่างวันที่  
   22 – 23  กรกฎาคม  2562 

ด้านกีฬา 1. การจัดโครงการแข่งขัน Wood Ball ผีตาโขนด่านซ้ายเลยโอเพ่น 2019  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเน่ืองในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรม
หน้ากากนานาชาติ อําเภอด่านซ้าย วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียน    
ด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2. การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเลยประจําปี ๒๕62 ดําเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 31  
สิงหาคม ๒๕62 ณ สนามกีฬาที่เหมาะสมในเขตจังหวัดเลยโดยมีการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น
อายุคือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี,14 ปี,16 ปีและ 18  ปี ทั้งชาย – หญิงโดยมีชนิดกีฬา       
ที่จัดการแข่งขันฯ จํานวน 9 ชนิดกีฬาคือ ๑) ฟุตบอล ๒) ฟุตซอล 3) วอลเลย์บอลในร่ม  
๔) วอลเลย์บอลชายหาด ๕) เซปักตะกร้อ 6) บาสเกตบอล 7) เปตอง 8) เทเบิลเทนนิส  
และ 9) กรีฑา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะทํางานและเลขานุการ) 
      รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ปี หลวงพ่อสายทอง ประจําเดือน    
      กรกฎาคม  2562 (โรงพยาบาลเลย ) อยู่ระห ว่างการดําเนินงานก่อสร้าง ช้ัน  2            

ได้แก่ ก่อสร้าง Block Out Life และทําพ้ืน หล่อเสาช้ัน 1 รองรับช้ัน 2 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน                

   (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะทํางานและเลขานุการ) 
 
 
 
 

/1.การดําเนิน...15 
 
 

ผูแ้ทน ผอ.รพ.เลย 

ผูแ้ทนท่องเทีย่ว
และกีฬา จ.เลย 
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 1. การดําเนินการเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

  
2. สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและการบริหารจัดการจังหวัดเลย 
 ปัญหา/สาเหตุหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm-FAW) เป็นแมลงศัตรูพืช
ที่สําคัญของข้าวโพดและมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิดเช่น ข้าว อ้อย พืชตระกูลผักทั้งหมด   
และไม้ดอกไม้ประดับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีแหล่งกําเนิดจากพ้ืนที่เขตร้อนของอเมริกาใต้  
และทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาปลายเดือนมกราคม 2559 พบการแพร่ระบาดเข้าสู่ทวีป
แอฟริกาหลังจากน้ันในปี 2561 จึงพบการระบาดเข้ามายังทวีปเอเชียโดยเริ่มต้นที่ประเทศ
อินเดียเริ่มพบการระบาดในประเทศไทยเม่ือปี 2561 และระบาดในจังหวัดเลยปลายปี 2561 
สถานการณ์การระบาดในพ้ืนที่จังหวัดเลยพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดต้นฤดูฝนปี 2562จํานวน 88,510 ไร่ 
เกษตรกรเพาะปลูก 4,021 ราย (ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน2562)  
1 ) พ้ืนที่ระบาดรุนแรงมากจํานวนพ้ืนที่ 14,564 ไร่ จํานวนเกษตรกร 841 รายพ้ืนที่ความ
เสียหายร้อยละ 16.45 2) พ้ืนที่ระบาดรุนแรงน้อยจํานวนพ้ืนที่ 52,24 ไร่ จํานวนเกษตรกร 
215 รายพ้ืนที่ความเสียหายร้อยละ 5.90 3) พ้ืนที่เฝ้าระวัง จํานวนพ้ืนที่ 44,338 ไร่ จํานวน
เกษตรกร 2,965 รายพ้ืนที่ความเสียหายร้อยละ 50.09 จะพบการระบาดรุนแรงในข้าวโพด
อายุ 7 – 45 วันเมื่อข้าวโพดอายุเกิน 45 วันการระบาดจะลดลง ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด       
1.ความแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงมีผลต่อการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างรุนแรง 
2.การปลูกข้าวโพดไม่พร้อมกันทําให้ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีอาหารอย่างต่อเน่ือง                      
3.เกษตรกรขาดการเฝ้าระวังติดตามสถาณการณ์แปลงตนเองทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
ต่อสถานการณ์เมื่อมีการระบาด 4.เกษตรกรขาดองค์ความรู้การป้องกันกําจัดที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ 1.มาตรการสร้างการรับรู้ 1) สร้างการรับรู้และ
เตรียมความพร้อมบุคลากร โดยการให้ความรู้เก่ียวกับการเฝ้าระวังพร้อมทั้งการสํารวจและ
ติดตามสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ/ตําบล อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.)คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) 2) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
หมั่นสํารวจแปลงปลูกของตนเองอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ทราบสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุดอย่างทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นสถานีวิทยุกลุ่มไลน์จดหมายข่าวหอกระจายข่าว
ที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ 1.มาตรการสร้างการรับรู้     
1) สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยการให้ความรู้เก่ียวกับการเฝ้าระวัง พร้อมทั้ง
การสํารวจและติดตามสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ/ตําบลอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน(อกม.)คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) 2) ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้ทราบสถานการณ์หนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดอย่างทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นสถานีวิทยุกลุ่มไลน์จดหมายข่าว 
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หอกระจายข่าวที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น 3. มาตรการการสนับสนุนและช่วยเหลือ      
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการควบคุมโดยเฉพาะชีวภัณฑ์หรือศัตรูธรรมชาติและฝึกการผลิต
และขยายเพ่ือใช้ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างต่อเน่ือง 2) เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ประกอบการช่วยเหลือของ
ทางราชการ ผลการดําเนินงาน การจัดงานรณรงค์การป้องกันกําจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  
(Fall armyworm) ปล่อยแมลงหางหนีบ/แตนเบียน tricho grammar 
3. สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง (CMV)จังหวัดเลย ปัญหา/สาเหตุ   
โรคใบด่างมันสําปะหลัง (CMV) 1. เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส cassava mosaic virus มีต้น
กําเนิดมาจากประเทศในแถบแอฟริกาต่อมาปี 2559 พบการระบาดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในประเทศกัมพูชา 2. ลักษณะอาการของโรคมันสําปะหลังที่เป็นโรคจะมีอาการพืชจะ
แสดงอาการใบด่างเหลืองใบเสียรูปทรงลดรูปและยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองรุนแรง
ลําต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตหรือมีการเจริญเติบโตน้อยทําให้ไม่มีการสร้างหัวมันสําปะหลัง
ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดการแพร่ระบาดโรคชนิดน้ีสามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธ์ุและ
แมลงหว่ีขาวยาสูบโดยสร้างความเสียหายทําให้ผลผลิตต่อมันสําปะหลังลดลงได้มาก 80-100% 
แนวทางปฏิบัติตามมาตราการ 1  มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันก่อนการระบาด 1) สร้างการ
รับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเพื่อการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิด
การระบาดและการรับมือกรณีเกิดการระบาด 2) สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ผู้นําชุมชนและเกษตรกรรวมถึงเจ้าหน้าที่สํารวจติดตามสถานการณ์ใน
แปลงมันสําปะหลังอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ 3) หากพบต้นมันสาปะหลังแสดงอาการของโรค    
ใบด่างคือ ใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรงและมีขนาดเล็กลงยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง 
ลาต้นแคระแกรนให้แจ้งสํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ 2 มาตราการ
สร้างการรับรู้และแจ้งเตือนภัยกรณีเกิดการระบาดกรณีพบต้นมันสําปะหลังแสดงอาการของโรค
ใบด่างและมีการยืนยันการเป็นโรคจากการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แจ้งเตือนภัยทั้งในระดับท้องถิ่น 
เช่น หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านวิทยุชุมชนสื่อวิทยุโทรทัศน์แผ่นพับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3. มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด 1 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด  
1) ห้ามนําเข้าท่อนพันธ์ุหรือส่วนขยายพันธ์ุของมันสาปะหลังจากต่างประเทศยกเว้นมันเส้นและ
หัวมันสดตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 2) สอดส่องการลักลอบนําเข้า
ท่อนพันธ์ุหรือส่วนขยายพันธ์ุของมันสําปะหลังจากต่างประเทศ 3) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
หมั่นสํารวจแปลงมันสําปะหลัง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 4) ใช้พันธ์ุที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อน
พันธ์ุจากแหล่งที่พบการระบาดของโรคหรือแหล่งที่พบอาการของโรคหรือท่อนพันธ์ุที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มาหรือท่อนพันธ์ุที่ปนเป้ือนเช้ือไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง 5) กาจัดแมลงพาหะได้แก่ 
แมลงหว่ีขาวยาสูบ 6) เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสใบด่างในพืชอาศัยอ่ืนๆ ที่มีแมลงหว่ีขาวเป็น
พาหะโดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหว่ีขาว เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก 
มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอาศัยของเช้ือไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง เช่น สบู่ดา 
ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสาปะหลัง 2 การควบคุมไม่ให้การระบาดขยายพ้ืนที่ 1) หากพบต้น
มันสาปะหลังที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันสาปะหลัง ให้ขุดหรือถอนต้นมันสาปะหลังที่
แสดงอาการไปเผาทาลายนอกแปลง และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเพ่ือดาเนินการตรวจสอบและประสานงาน 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยทันที 2) หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธ์ุจากแหล่งที่พบการระบาดของ
โรคหรือแหล่งที่พบอาการของโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยพบการระบาด 3) พ่นสารชีวภัณฑ์/
สารเคมีกาจัดแมลงหว่ีขาว 4) ผลิตขยายและปล่อยศัตรูธรรมชาติ 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
คณะที่ ๔  ดา้น Investment and Trade เลยเมืองแหง่การลงทนุและการคา้  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะทํางานและเลขานกุาร)   
 1. การส่งเสริมและพฒันากลุ่มส่งเสริมเศษฐกิจพอเพียงในชุมชนจากพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในช่วงที่ผ่านมา สอจ.เลย ดังน้ี  
- กลุม่ฯ บ้านปากห้วย - ปากคาน อําเภอท่าลี่  ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรคือ กล้วยมันส์คาํ 
(กล้วยเบรคแตก) สอจ.เลย ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหมใ่หกั้บบรรจุภัณฑ์ชนิด
ซองฟอยล์สําหรับบรรจุพร้อมอัดก๊าซไนโตรเจนเพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- กลุม่ฯ บ้านดงน้อย อําเภอผาขาว ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรคือ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 3 ก.     
ได้ประสานความร่วมมือกับสาํนักงานเกษตรจังหวัดเลยเพ่ือร่วมกันพิจารณารูปแบบโลโก้
โดยมีแนวคิดในการออกแบบอักษรของ 3 ก.ให้สามารถมองเป็น 3 D ได้อีกมิติหน่ึง ทั้งน้ี 
ทาง สอจ.เลย จะได้ดําเนินการนําโลโก้ไปใช้เพ่ือจัดทําบรรจัณฑ์กล่องใข่เคม็ให้กับกลุม่ต่อไป 
- กลุม่ฯ บ้านนาเจริญ อําเภอภูกระดึง ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรคือผลิตภัณฑ์หน่อไม้แปรรูป 
สอจ.เลย อยู่ระหว่างประสานความชัดเจนเร่ืองความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. โครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV)    
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สอจ.เลย ลงพ้ืนที่ร่วมกับคณะที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กลุม่สตรีทอผ้าฝ้ายพ้ืนเมืองหมู่บ้านไทดํา นาป่าหนาด ตําบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน 
จ.เลย ซึ่งในครัง้น้ีคณะที่ปรึกษาได้ฝึกอบรมให้กลุ่มสตรีฯ ทําผลิตภัณฑ์นํ้าพริกแจ่วอด 
(นํ้าพริกที่นําใบบอนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชาวไทดํานาป่าหนาด) มีการทดลองสูตรทีเ่ป็น
มาตรฐานและใช้กระบวนการในการยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพให้นานย่ิงขึ้นและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเป็นของฝากประจําหมู่บ้านและจัดจําหน่ายต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลยคณะทํางานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ในภาพรวม (สํานักงานสาธารณสุขจ.เลย)  
2) สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
ประจําเดือน กรกฎาคม 2562   

        1. การบริหารจัดการขยะและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง (อําเภอภูกระดึง)   
  ข้อมูลทั่วไปอําเภอภูกระดึงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๗๘ กม. ใช้เวลาเดินทางไป - กลับ 
      ประมาณ ๒ ช่ัวโมงจํานวนประชากรทั้งหมด ๓๔,๖๓๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ ตําบล ๕๔ หมู่บ้านมีสถาน
บริการสาธารณสุข ดังนี้รพช. ภูกระดึง (ขนาด ๓๐ เตียง) ๑ แห่ง รพ.สต.จํานวน ๕ แห่งจํานวน
คนไข้ติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ๑๕๕ราย การบริหารจัดการขยะ ๑.จัดต้ังธนาคารขยะ ๕ แห่ง 
๒,๗๓๓ ครัวเรือนจํานวนเงินกองทุน ๒๙๖,๙๔๓.๘๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๒.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) จํานวน ๕ แห่งสมัครทั้ งสิ้น ๕,๕๖๐ ครัวเรือน           
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) ๓.ขยะเปียกจํานวน ๕ แห่งครัวเรือนที่ดําเนินการจํานวน  
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๙,๓๐๙ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) เป้าหมาย พชอ.ภูกระดึงคนภูกระดึงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีที่อาศัย คนภูกระดึงรักความสะอาดมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ           
แผนขับเคลื่อน พชอ.ประเด็นยุทธศาสตร์: การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance 
Excellence) กลยุทธ์: พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) แผนงาน: โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ขับเคลื่อนการดําเนินงาน พชอ.ปี ๒๕๖๒ปรับปรุงแต่งต้ัง
คณะกรรมการ พชอ.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน พชอ. ปี 2562 การดูแลผู้ป่วยระยะ
พ่ึงพิงและผู้ยากไร้ การบริหารจัดการขยะ การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดัน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการจิตอาสาด้านการแพทย์ ข้อเสนอแนะขอให้มีการสร้าง 
รพ.สต.เพ่ิม ๑ แห่ง ณ บ้านพองหนีบ ม.๕ ต.ศรีฐานซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลจากตัวอําเภอ ๓๐ กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที ช่วงฤดูฝนไม่สามารถเดินทางออกมาของบประมาณ         
กรณีช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ขาดโอกาสผู้ยากไร้โดยการจัดสรรในระบบกลไก พชอ. เพ่ือใช้ใน
กรณีฉุกเฉินเช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม วาตภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก พมจ.
ปฏิบัติหน้าที่ที่อําเภออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรับคําร้องประสานงานในพ้ืนที่ 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ                                                                                                                      
   2.การป้องกันอุบตัิเหตทุางถนนและการขบัเคลื่อนโครงการไทยนิยม ย่ังยืน (อําเภอหนองหิน) 

          รับชมวิดีทัศน์ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
 อําเภอหนองหิน 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
3) รายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะมีการดําเนินการ
จัดตั้งกองทนุ/ธนาคารขยะ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเลย)   

  การจัดต้ังกองทุนขยะ/ธนาคารขยะข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเลย มีเทศบาล
         และอบต. รวม 100 แห่งจัดต้ังระบบธนาคารขยะรีไซเคิล แล้ว 100 แห่ง มีสมาชิก 42,699 
         ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์ 213,495 คน เงินจัดสวัสดิการรวม 11,632,856.23 บาท    
        จ่ายสวัสดิการ 1,262 รายเป็นเงิน 2,682,606.09  บาทเงินสวัสดิการคงเหลือ 8,946,794.14 บาท 

แจ้งกําหนดแผนวันรับซื้อขยะโครงการ “สํานักงานปลอดขยะ”จังหวัดเลย (Zero Waste Office)         
ในวันที่ 7 สิงหาคม 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 คณะทํางานและเลขานุการ) 
6.1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดโพธ์ิชัย   
หน่วยงานเจ้าภาพ: คมนาคม,ทรัพยากรธรรมชาติฯ จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน วันที่  

   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดศรีสุทธาวาสหน่วยงานเจ้าภาพ: ทุกส่วนราชการจํานวนผู้ร่วม
 กิจกรรม ๔๕๐ คน กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ครั้งต่อไปประจําเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 
 ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดโพนงาม ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย หน่วยงาน
 เจ้าภาพ:กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ สิงหาคม๒๕๖๒ วัดโพธิชัยมงคล
 หน่วยงานเจ้าภาพ:กระทรวงศึกษาธิการวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประเพณีบุญ
 ข้าวประดับดิน ร่วมกิจกรรมวัดใกล้บ้าน 

  6.2 โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลาะเลยฯ ถนนสายวัฒนธรรมถนนเลาะเลย มีร้านค้าและ
 ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งมีร้านค้าในแต่ละเสาร์จํานวน ๓๓๐ ร้านค้ามี
 เงินทุนหมุนเวียนเฉล่ียครั้งละ ๓๓๐,๐๐๐ บาท การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมในเดือน  

/ก.ค.๖๒...19 

วัฒนธรรม จ.เลย 

ผูแ้ทนท้องถิน่ 
จ.เลย 

นอ.หนองหิน 
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 ก.ค.๖๒ รวมทั้งหมด ๓ ครั้งจัดกิจกรรม ๒ ครั้งเหลือ ๑ ครั้ง วันที่ ๑๓, ๒๐, ๒๗ ก.ค. ๖๒ 
  กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม (การสาธิตการ

 สาวไหมและการแสดงดนตรีโปงลางจากโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม) กิจกรรมวันเสาร์ที่ 
 ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม (การสาธิตการทําผ้ามัดย้อมจาก
 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม) การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม (การแสดงดนตรีโปงลางจาก
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ                  

คณะที่ ๗ ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะทํางานและเลขานุการ) 
คณะที่ ๘ ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะทํางานและเลขานุการ)  

ผู้แทนผอ.สพป.เลย เขต 3        การดําเนินงานการขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม”(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาเลยเขต ๓) วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติบริหาร 
   จัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยค่านิยมคุณภาพคู่คุณธรรมเป็น
   องค์กรช้ันนําในการจัดการศึกษาการบริหารจัดการโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ 
   บริหารองค์กรองค์กร SMART: สํานักงานคุณภาพ S การบริการที่ดี (Service with Heart) 
   M คุณธรรมจรยิธรรม (Moral & Ethics) A การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
   (Active Learning) R การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ (Result Oriented T การทํางานเป็นทีม (Team 
   Success) องค์กรคุณธรรม คณุธรรมและจริยธรรม: การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
   ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการยึดมั่นตามมาตรฐานวิชาชีพและ
   จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือดํารงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานสพป.เลย เขต ๓ 
   ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานและประกาศเจตจํานง
   สุจริตในการบริหารงานเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
   ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย    
   ด้านความโปร่งใสด้านความพร้อมรับผิดชอบด้านความปลอดจากการทุจริตในการ 
   ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในองค์กรด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน  
มติที่ประชุม รับทราบ             

     /ระเบียบ...20 
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ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องนําเสนอโดยเอกสาร/Power point 
6.1  ผลการดาํเนนิการเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ (ศนูย์ดาํรงธรรมจังหวัดเลย)            

หน.สนจ.เลย   ผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเลย”                
   ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด 19 เรื่อง                 
   ยุติเรื่อง  1  เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 18 เร่ืองให้คําปรึกษา 23 เรื่อง 2. การดําเนินงานของศูนย์
   ดํารงธรรมจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 

                      
        

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ     
6.2 สรปุภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจําเดือนมิถุนายน 2562 (สนง.พาณิชย์จ.เลย) 

 ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย          
       ประจําเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนจากด่านศุลกากรท่าลี่               
       ด่านศุลกากรเชียงคาน จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อําเภอด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมือง

แพร่ อําเภอนาแห้ว มีมลูค่าการค้ารวมจํานวน 624.20 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการ
นําเข้าจํานวน 284.81 ล้านบาทและมูลค่าการส่งออก จํานวน 339.39 ล้านบาท มูลค่า
การส่งออก เดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าจํานวน 339.39 ล้านบาท 
ลดลงจากเดือนที่แล้วจํานวน 160.48 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 32.10 และเมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แลว้มีมูลค่าการสง่ออกสินค้าลดลงจํานวน 139.52 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 29.13 โดยสินค้าที่มีการสง่ออกลดลงจากเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสนิค้า
เช้ือเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าวัสดุก่อสร้าง และหมวดสินค้ากสิกรรม
มูลค่าการนาํเข้าเดือนมิถุนายน 2562 มมีลูค่าการนําเข้าสินค้าจํานวน284.81 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้ว 55.07 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.97 และเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว มีมูลค่าการนําเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นจํานวน 243.28 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 585.79 โดยสินค้าที่มกีารนาเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้วได้แก่ หมวด
สินค้าไม้ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ดุลการคา้เดือนมิถุนายน 2562 ไทยมดุีลการค้าจํานวน 
54.58 ล้านบาทลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 215.55 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 79.79 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (มิ.ย.2561) ลดลงจํานวน 
382.80 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 87.52 โดยสปป.ลาว มีความต้องการหมวดสินค้า
เช้ือเพลิงหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างหมวดสินค้าเคร่ืองจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบและ
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน 
 
 

/มูลค่า...21 
 
 
 

ผู้แทนพาณชิย์  
จ.เลย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลยประจําเดือนมิถุนายน 2562 (สนง.พาณิชย์ จ.เลย)  

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

/6.4...22 

ผู้แทนพาณชิย์  
จ.เลย 
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6.4  สรปุผลการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงแรงงานจังหวัดเลยประจําเดือน         
มิถุนายน  2562 (สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย)   

     
มติที่ประชุม รับทราบ 

        6.5 เผยแพร่จุลสารฉบับที่ 6 ประจําเดือน มิถุนายน 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเลย)   
    นางญาณี แสงศรีจันทร์ ทีป่รึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะโฆษก  

          กรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ว่าต้ังแต่ต้น 
 ปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 28 มถิุนายน 2562) 
 รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้วจํานวน 430,461 ล้านบาทของวงเงิน
 งบประมาณ 555,175 ล้านบาทหรือคิดเป็น 77.54% สงูกว่าเป้าหมาย 12.54% 
 (เป้าหมาย 65%) โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้วทั้งสิ้นจํานวน 2,339,406 ล้าน
 บาทของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 77.98% สูงกว่าเป้าหมาย 
 0.98% (เป้าหมาย 77%) สําหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีมีการใช้จ่ายแล้วจาํนวน 290,483 
 ล้านบาทหรือคิดเป็น 85.28% ของวงเงินงบประมาณ 340,634 ล้านบาทขณะน้ีเข้าสู่ไตร
 มาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 (กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562) ซึ่งเหลือระยะเวลาใน
 การดําเนินการก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึง 3 เดือน ดังน้ันเพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
 งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อหน้ีและ
 เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เพ่ือไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไปสําหรับ
 หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีเงินงบประมาณคงเหลือให้เรง่เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
 คงเหลือดังกล่าวไปใช้ในโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่
 เพียงพอโดยปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง และดําเนินการก่อหน้ีและเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 
 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สํานักงานคลัง  
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จังหวัดเลย โดยนางทัศนีย์  ทาโบราณ นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลัง     
จังหวัดเลย ดําเนินโครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่าย

 บําเหน็จดํารงชีพสําหรับผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุต้ังแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562”ณ ห้องประชุม
 ศรีสองรัก ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย เพ่ือซ้อมความเข้าใจแนวทาง
 ปฏิบัติและวิธีการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพของผู้รับบํานาญให้สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวง
 อัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพและการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพสําหรับผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุ
 ต้ังแต่ 70 ปี ขึ้นไปได้อย่างถูกต้องโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยส่วนราชการผู้เบิกและผู้รับ
 บํานาญ รวม 150 คน แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย ประจําเดือน มิถุนายน  2562 

เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนมิถุนายน 2562 มีแนวโน้มขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าด้าน
 อุปทาน คาดว่าจะขยายตัวตามภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการด้านอุปสงค์คาดว่า
 จะขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้า
 ชายแดน สําหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับตัวลดลง 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   7.1 การจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจําเดือนสิงหาคม  2562   
หน.สนจ.เลย    ตามท่ีจังหวัดได้กําหนดจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงายเป็นประจําทุกเดือนโดยมีส่วนราชการ  
   หน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข่าวสารทางราชการกันอย่างไม่เป็นทางการความ 
   ละเอียดแจ้งแล้วน้ัน สําหรับการจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ในเดือน สิงหาคม 2562 เจ้าภาพ 
   ประกอบด้วยส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 
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