




รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 6/๒๕๖2  
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.   นายชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2.   นายโสภณ    สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3.   นายพรชัย   ถมกระจ่าง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   
4.   นายชนาส     ชัชวาลวงศ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
5.    นายณรงค ์  จีนอ่่า   ปลัดจังหวัดเลย  
6.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร ์  แทนผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดเลย 
7.   นายชาญชัย  คงทัน   หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย 
8.   นายปรีดา  วรหาร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
9.    นายชุมนุม  วิทยานันท์  ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลเลย 
10.  นางทัศนีย์  ทาโบราณ   รกท.คลังจังหวัดเลย 
11.  นายจีรวัฒน ์  ไชยศรี   แทนพาณิชย์จังหวัดเลย 
12.  นางไคริกา   ศิรประภาเดโช  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
13.  นายชัยทัต  สมิตินนท์  อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
14.  นางวิลาวรรณ์   แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลย  
15.  นางอุภัยพร  มหานิล   แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
16.  นายศิรวัชร   อ่อนเหลา  แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
17.  นางสุธีราพร  ศรีอินทร์  แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
18.  นายประมวล  ลาภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
19.  นางชะตา   ธุลีจันทร์  พัฒนาการจังหวัดเลย 
20.  นายจรัสพงษ์   ค่าดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
21.  นางสาวสุกัญญา  องคว์ิเศษไพบูลย์  แรงงานจังหวัดเลย 
22.  นางวันเพ็ญ   วิถีเทพ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 
23.  นางสาวสมใจ  โชคอ่านวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
24.  นายเอกลักษณ์   อุ่นภักดิ์   จัดหางานจังหวัดเลย 
25.  นายนิพนธ์   อาจแก้ว   แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
26.  นายศกัดิช์าย   เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
27.  นางเกศษิณ   ล่ามะยศ   เกษตรจังหวัดเลย 
28.  นายสนไชย   บัวอินทร์  แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 
29.  นายพิงพันธ์  เจริญสุรกถล  แทนปศุสัตว์เลย 
30.  นายรังสรรค์  ไชยบุญทนั  แทนประมงจังหวัดเลย 
31.  นายบัณฑิต   สุคนธบัณฑิต  ปฏิรูปที่ดนิจังหวัดเลย  
32.  นายประสิทธิ์   กลา้ท่า   ขนส่งจังหวัดเลย 
33.  นางศิรินาถ  กาษรสุวรรณ  แทนผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
34.  นางเยาวภา   โตสงวน   วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
35.  นายวันชัย  ศรีใสค่า   แทนยุติธรรมจังหวัดเลย 
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36.  นายชาลี  ทองเต็ม   แทนผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดเลย 
37.  นายวันชัย   ศรีใสค่า   แทนผู้อ่านวยการส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 
38.  นายพลศกร     เพ็ญจนัทร์  แทนผู้อ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  นายธนิต   จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
40.  พันเอก สมพจน์  แสงขจาย  สัสดีจังหวัดเลย   
41.  นายธนกฤต  วรวงศ์   แทนพลังงานจังหวัดเลย 
42.  นายชาญยุทธ  นครธรรม  แทนอัยการจังหวัดเลย 
43.  นายสิงหเดช  แสงครุฑ   แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย 
44. นายเจษฎางคภ์ูมิ  พรหมโชติชัย  แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  

       และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
45.  นายธนะรัชต์   โฉมมงคล  แทนผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
46.  นายธนเดช  ศรีวิเชียร  แทนผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เลย 
47.  นางสาวณัชฐิณี   ปลีกล่่ารัตนสิริ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
48.  นายชาติชาย   วงศ์กิตตะ  รก.ศึกษาธิการจังหวัดเลย    
49.  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
50.  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ 
51.  นายพิสุทธิ์   แสนเมือง  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 
52.  นายทศพร  จนัทศร   แทนผอ.สนง.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
53.  นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม  ผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 
54.  นางบุศรินทร์  เวศมโน   แทนผู้อ่านวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
55.  นายอ่านวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ่านวยการส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
56.  นายเจริญ   แสงอรุณ   แทนผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑   
57.  นายอมรเทพ   ภักสุธีโกศล  ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) 
58.  นายธันต์  สินธมาลัย  แทนผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
59.  นายวีระวัฒน์  ทะคง   ผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเลย 
60.  นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
61.  นางสาววรินทิพย์ ชาสิงห์แก้ว  แทนผอ.สถานีวิทยุ อส.มท.จังหวัดเลย 
62.  พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  แสงเดือน  ผู้ก่ากับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย  
63.  นายสนธยา  ดวงแข   แทนนายด่านศุลกากรท่าลี่ 
64.  นายนรากร  ค่าไล้   แทนสรรพากรพ้ืนที่เลย 
65.  นางภาวนา  เกียรติชูศกัด์ิ  แทนสรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
66.  นางสาววิชุดา  เจนบุญ   ธนารักษ์พ้ืนที่เลย  
67.  นายบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
68.  นายบัญชา  ภู่อมร   หัวหน้าส่านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย  
69.  นายวีระศักดิ์  ประสานศรี  แทน ผอ.ส่านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี) 
70.  นางนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้าส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
71.  นายชัยยันต์  สุรสรณ ์   แทนผู้อ่านวยการโครงการชลประทานเลย 
72.  นายวิญญู  เจ๊กชื่น   ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย  
73.  นายเวช   ทองนาค   ผู้อ่านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  
74.  นางสาวธารารัตน ์ บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
75.  นายบุญรอด  ค่าทะริ   ผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรทีสู่ง) 
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76.  นายวีระพงษ์  ริมไธสง   แทนผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) 
77.  นายสุริโย  อุดค่าเที่ยง  ผอ.ศูนย์วิจัยพฒันาอาหารสัตว์เลย  
78.  นายเฉลิมชัย  จันทศร   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ่ารุงพันธ์สัตว์เลย   
79.  นายเพ่ิมศักดิ์  กนิษฐชาต  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   
80.  พันเอก อ่านวย   ยอดพันธ์  แทนผบ. มทบ.28 
81.  พ.ท.ทินพันธ์   ปากแก้ว   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
82.  พันเอก ไชชโย   ไชยทะเศรษฐ์  แทนผบ.นพค. 23 
83.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลาง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 
84.   ร.ท.บุญช ู  สอนสุภาพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1    
85.   ผศ.ชัชชัย   พีรกมล   แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
86.   นายประจักษ์  เลขตะระโก  แทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย  
87.   นายวิรัช  ช่อช้าง   แทนผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
88.   นายนราธิป  เจียมสงวน  แทนผู้อ่านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม 
89.   นายเรวัตร ์  จตุพรม   แทนผู้อ่านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 52  
90.   ส.อ.กติติคุณ  บุตรคุณ   นายอ่าเภอเมืองเลย 
91.   นายประยูร  อรัญรุท   นายอ่าเภอวังสะพุง 
92.   นายรัฐพล  ยงยุทธ   แทนนายอ่าเภอเชียงคาน 
93.   นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม  นายอ่าเภอด่านซ้าย 
94.   นายบุญเลิศ   ลันทนา   นายอ่าเภอท่าลี่ 
95.   นายปิยะชาย  ศรบีุรินทร์  แทนนายอ่าเภอภูเรือ 
96. นายภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นายอ่าเภอภูกระดึง 
97. นายมนัส  ภูม ี    แทนนายอ่าเภอปากชม 
98. นายอาคม  ภูละคร   แทนนายอ่าเภอนาแห้ว 
99. นายกฤษฎา   โพธิ์ชัย   นายอ่าเภอนาด้วง    
100. นายพงศ์ธณนท์  ปัญญาประชุม  นายอ่าเภอภูหลวง 
101. ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี   นายอ่าเภอผาขาว 
102. นายวิทยา  สันติกลุ   นายอ่าเภอเอราวัณ 
103. นายต่อศักดิ์  สกุลวัฒน์  นายอ่าเภอหนองหิน 
104. พ.ต.อ. ปรีชา  เก่งสาริกจิ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
105. ร.อ.ต.เกียรติศักดิ์ อุ่นผาง   แทนผกก.สภ.วังสะพุง  
106. พ.ต.ท.ณัทญา  ทองจนัทร์  แทน ผกก.สภ.เชียงคาน  
107. พ.ต.ท.วีระพัน  สมสุข   แทนผกก.สภ.ด่านซ้าย  
108. พ.พ.ต.ท.ประสาร พรศรี   แทนผกก.สภ.ภูเรือ  
109. พ.ต.ท.ปราโมทย์ ตระกูลเสถียร  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง  
110. พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง 
111. พ.ต.ท.จรัส  แสนประเสริฐ  แทนผกก.สภ.ปากชม     
112. พ.ต.ท.บรรเจิด  จจูันทร์    แทน ผกก.สภ.นาด้วง 
113. พ.ต.ท.รังสรรค์  ภูแต้ม   แทนผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
114. พ.ต.อ.สานิตย์  สุขเสน   ผกก.สภ.หนองหิน  
115. พ.ต.อ.สมชาย  ศรคี่าแดง  ผกก.สภ.ท่าลี่ 
116. พ.ต.ท.สฤษดิ์  มณีเนตร  แทนผกก.สภ.นาดินด่า 
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117. พ.ต.ท.ค่ามูล  สีสะอาด   แทนผกก.สภ.โพนทอง   
118. พ.ต.ท.วิมล  นามปอ้ง   แทนผกก.สภ.โคกงาม  
119. ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม   ผู้อ่านวยการส่านักงานป.ป.ช.ประจ่าจังหวัดเลย  
120. นายศตบรรณ   พันธุวัน   ผู้อ่านวยการส่านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 
121. นายนิรัติศัย  นิลสาคู   แทนผู้อ่านวยการการเลือกตั้งจังหวัดเลย 
122. นายวร   หินดี   แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  
123. นายพูลสวัสด์ิ  ภาคธูป   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
124. นายสัมพันธ์   คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
125. นายลือกฤต   มีสา   แทนนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
126. นายนิคม  สุรเกต ุ   ปลัดเทศบาลเมืองเลย 
127. นายประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย  
128. นายธรรมนูญ   ภาคธูป   ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษเลย   
129. นายเกียรติพงษ์  คชวงษ ์   ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานเลย 
130. นายวีระชาติ  จันดี   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
131. นายวุฒิกร  เกษแกว้   แทนผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย  
132. นายกิตติพัฒน์  มีปักษา   แทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  
133. นางรัตนาวลี  กุญชรมณี  แทนผอ.ส่านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
134. นางสาวณัฐธิดา  ดอนส่าราญ  แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 
135. นายสมาน  สมศรี   บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองเลย 
136. นายหินชนวน  อโศกตระกูล  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนเกษตรกรสาขา จ.เลย 
137. นายบพิธฐ์  ภาษิต   ผอ.กลุ่มงานอ่านวยการ สนจ.เลย 
138. นายประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงานด่ารงธรรม จ.เลย 
139. นายวสันต์  ไทยสุวรรณ   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จ.เลย 
140. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่านักงาน จ.เลย 
141. นางสาวทัศนา  บุตรศรีคุ้ย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย 
142. นายสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
143. นางสมพร   สิมเสน    เสมียนตราจังหวัดเลย 
144. นายประวิทย์  ภิญโญ   เลขานุการ สนง.ศอก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย 
145. นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนจ.เลย 
146. นายรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สนจ.เลย 
147. นางสาวพัตราภรณ์ มูลทานี   เจ้าหน้าที่ธุรการส่านักงานจังหวัดเลย   
148. นางสาวกิตติมา  พรหมจักร  เจ้าหน้าที่ธุรการส่านักงานจังหวัดเลย   
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19    ติดราชการ 
2. นายด่านศุลกากรเชียงคาน      ติดราชการ 
3. ผอ.ส่านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่8 (ขอนแกน่)    ติดราชการ 
4. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ด่านซ้าย    ติดราชการ 
5. ผอ.ศูนย์วิจัยเพราะพันธ ุ์สัตว์น้่าจืดจังหวัดเลย    ติดราชการ 
6. ผอ.ศูนยว์ิจัยพืชสวนจังหวัดเลย      ติดราชการ 
7. ผอ. ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย       ติดราชการ 
8. หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่      ติดราชการ 
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9. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย      ติดราชการ 
10. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย     ติดราชการ 
11.   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ติดราชการ 
12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง      ติดราชการ 
13. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต    ติดราชการ  
14. หัวหน้าหน่วยอนุรักษแ์ละจัดการตน้น้่าล่าห้วยสัก    ติดราชการ 
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย     ติดราชการ 
16. หนว่ยประสานงานชายแดนที่ 2      ติดราชการ 
17. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข.เขตหนองคาย    ติดราชการ 
18. สว.รน.กก ๑๑ บก.รน.(ต่ารวจน้่า)     ติดราชการ 
19. สารวตัรสถานีต่ารวจท่องเที่ยว ๖ กองก่ากับการ ๓ กองบังคับการต่ารวจท่องเที่ยว ติดราชการ 
20. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246      ติดราชการ 
21. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247      ติดราชการ 
22. ผกก.สภ.เอราวัณ       ติดราชการ 
23. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดราชการ 
24. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
25. ผกก.สภ.นาแห้ว       ติดราชการ 
26. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
27. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย     ติดราชการ 
28. โทรศัพท์จังหวัดเลย       ติดราชการ 
29. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
30. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
31. ผู้จัดการส่านักงานการประปาสว่นภูมิภาค สาขาเลย    ติดราชการ 
32. จา่จังหวัดเลย        ติดราชการ 
33. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
35. ประธานชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
36. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภารกิจ   
37. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
38. หัวหน้าสนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจ.เลย    ติดภารกิจ 
39. ผู้อ่านวยการธนาคารออมสินเขตเลย     ติดภารกจิ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ 6/๒๕๖2 วันพฤหัสบดีที่               
27 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. และได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระฯ  
                   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  
       พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      3. การมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยในการแข่งขันกฬีา 
       และนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจ่าปี 2562 “มะขามหวานเกมส์  
       ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ่านวน 6 คน  
      (ส่านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) 
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   4. การมอบประกาศนียบัตร โดยส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัเลย ประกอบด้วย 
           4.1 สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นจ่านวน ๕ รางวัล       
           4.2 โครงการส่งเสรมิกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP  
                 ดีเด่นระดับจังหวัดจ่านวน  10 ราย                       
   5. การมอบป้ายรับรองเครื่องชั่งกลางรับ-ซื้อสินค้าเกษตรจ่านวน 9 ราย  
      (ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 
   6. การมอบเกยีรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก่านันทีด่่าเนินการตามโครงการถงัขยะเปียก 
   ลดโลกร้อนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นครบร้อยละ 100 ของจ่านวนครัวเรือนจ่านวน 10 ใบ 
   (ส่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 
   7. รับชมวิดีทัศน์ การด่าเนินงานของมณฑลทหารบกที่ 28 
   ๘. วิดีทัศน์ ข่าวเด่นรอบเดือนมิถุนายน 2562 (ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย) 
มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่     
  1) นายชาญชัย  คงทัน ต่าแหน่งเดิมหัวหน้าส่านักงานจังหวัด (ผู้อ่านวยการสูง) ส่านักงาน
 จงัหวัดกาฬสินธุ์ ส่านักงานปลัดกระทรวง ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย 

   2) นายธนเดช  ศรีวิเชียร ต่าแหน่งเดิมผู้อ่านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
   จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 
   3) นายหินชนวน  อโศกตระกูล ต่าแหน่ งเดิมหัวหน้าส่านักงานสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานสาขาจังหวัดเลย (ส่านักงานกองทุน 
   ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย) 
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
    1) นายพรสิทธิ  วิโรจน์  ผู้อ่านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
   จังหวัดเลย ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
   จังหวัดหนองบัวล่าภู 
          2) นางปัทมาวดี นามบุญศรี พนักงานอาวุโสส่านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานสาขาจังหวัดเลย ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง หัวหน้า 
   ส่านักงานสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่  5/๒๕62 ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕62 
     ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ 

      ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 
     - รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด  24  หนา้ โดยส่านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งใหทุ้กทา่น    
      ตรวจสอบความถกูต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์                     
      หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่  ลย 

๐๐๑๗.๓/ว 238 ลงวันที่  14  มิถุนายน   2562 
มติทีป่ระชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕62 ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕62 
    ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕         
   ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่5/๒๕62 ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ 
   เม่ือพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม  2562 ห้องประชมุศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดเลย 
   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
          4.1  การก าหนดให้วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

     เป็นวันรัฐพิธี  (ส านักงานจังหวัดเลย) 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมือ่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามค่าแหงมหาราช         
      วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ ๑๑ กรกฎาคม    

   ของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี  โดยไม่ถือเป็นวันหยดุราชการ เพ่ือเป็นการน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
   ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จงัหวัดจึงก่าหนดจัดพิธวีางพวงมาลาเพ่ือถวายราชสักการะ             
   แด่พระองค์ท่านในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖2 เริ่มวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา  
   ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต่าบลกุดป่อง อ่าเภอ
   เมอืงเลย จังหวัดเลย การแต่งกาย สวมชุดปกติขาว ทั้ งนี้ขอให้พร้อม ณ สถานที่จัดงาน 
   ตั้งแต่เวลา 07.30 น. รายละเอียดก่าหนดการได้แจ้งเวียนแล้วตาม หนังสือที่ ลย 017.3/ว3714 ,3717 
   ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญร่วมงานตามวันเวลา 
   และสถานทีด่ังกล่าวต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

      ประจ าปพุีทธศักราช 2562 (ส านักงานจังหวัดเลย)                  
 ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ่าปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562        
      โดยมีปลัดส่านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน   

                               เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวประจ่าปี พุทธศักราช 2562             
   ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศ 
   โดยให้จังหวัดด่าเนินการดังนี้ 1.กิจกรรมก่อนวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 
      1.1 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลา 
   กลางจังหวัดประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์    
   พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้า 
   ระบายสีขาวบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4  
   สิงหาคม 2562 รวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายส่าคัญให้สวยงาม 
   ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 1.2 จัดสถานทีล่งนาม 
   ถวายพระพรชั ยมงคล  ณ  บริ เวณ ศาลากลางจั งหวัดที่ เหม าะสม โดยประดั บ 
   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
   พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชา จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้่าเงิน โต๊ะและเก้าอ้ีลง
   นามถวายพระพรชัยมงคลส่าหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนาม 
   ถวายพระพรชัยมงคลระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562  
   รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุด
   ลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธี 1.3 แจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
   รัฐวิสาหกิจ อ่าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่าเนินการตามข้อ 1.1 –  
   1.2 1.4 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์  
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   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส่านักงานและที่พักอาศัยพร้อม 
   ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม 
   ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม  
   2562 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารส่านักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม ระหว่างวันที่ 
   22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 2. กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 
   2.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
   พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามท่ีจังหวัดพิจารณาเห็นเหมาะสม 
   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประกอบด้วย 2.1.1 พิธีท่าบุญตักบาตรพระสงฆ์และ
   สามเณรจ่านวน 68 รูป หรือจ่านวนตามที่จังหวัดเห็นเหมาะสมเวลา 07.30 น.          
   2.1.2 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
        2.1.3 กิจกรรม“จิตอาสาพฒันาล่าน้่าล่าคลอง”เพ่ือถวายพระราชกุศลตามที่จังหวัด 
   พิจารณาเห็นสมควร 2.1.4 การจัดกิจกรรมบ่าเพ็ญสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การเลี้ยง
   อาหารกลางวันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์/กุศลอ่ืน ๆ ตาม
   ความเหมาะสม ส่าหรับพิธีและกิจกรรมตามข้อ 2.1.1 2.1.2 และ 2.1.4 ให้จังหวัด 
   พิจารณาแจ้งอ่าเภอด่าเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าวตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
   หรือตามแนวทางที่เคยปฏิบัติและให้บันทึกภาพนิ่งพร้อมค่าบรรยายการจัดกิจกรรมเฉลิม
   พระเกียรติฯ รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบจึงน่าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและ 
   พิจารณาด่าเนินการ ส่าหรับสถานที่จัดพิธี/กิจกรรมตามข้อ 2.1.1 -2.1.2 และ 2.1.4  
   ส่านักงานจังหวัดเลยจะมีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการให้ได้รับทราบและเรียนเชิญเข้า 
   ร่วมงานฯ โดยด่วนต่อไป 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ    

 4.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัด อ าเภอ ต าบล และสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม
 โรคไข้เลือดออก (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)   
  ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 11 มิ.ย. 2562 จ่านวน 28,785 ราย 
 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 43 รายอัตราป่วยเท่ากับ 43.57 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายเท่ากับ 

   รอ้ยละ 0.15 จังหวัดเลย มีอัตราป่วยสูงล่าดับที่  34  ของประเทศ ล่าดับที่  10  ของภาค ล่าดับ  
   1 ของเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลของจังหวัดเลย (วันที่ 1 ม.ค.– 19 มิ.ย. 2562) มีผู้ป่วยจ่านวน 458  ราย 
   อัตราป่วยเท่ากับ  71.38  ต่อประชากรแสนคน          
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   สารเคมีก่าจัดยุง สารเคมีก่าจัดยุงตัวเต็มวัย ต้องมีสารประกอบที่มีชื่อสามัญคือ Zetamethin  
   2.25%+Tetramethin 2.25%+Piperonyl Butoxide 9% ทรายก่าจัดลูกน้่ายุง ต้องเป็นทรายที
   มีฟอส (temephos) ซึ่งควรจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม (จีพโีอ) เป็นล่าดับแรกก่าจัดยุงและลุกน้่า
   ยุงทุกสัปดาห์ ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกป้องกันโรคไข้เลือดออกได้โดย    ไม่ให้ยุงลายกัด 
ประธาน   มอบนายอ่าเภอในเขตพ้ืนทีส่ีแดง ได้แก่ อ่าเภอท่าลี่ อ่าเภอนาด้วง อ่าเภอด่านซ้าย อ่าเภอวังสะพุง 
   อ่าเภอหนองหิน อ่าเภอผาขาว และอ่าเภอภูกระดึง เชิญจิตอาสาเข้าด่าเนินการก่าจัดลูกน้่ายุงลาย  
มติที่ประชุม       รับทราบ    
   4.4 การแจ้งครอบครองกัญชาจังหวัดเลย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  

      สารสกัดกญัชาใช้ทางการแพทย์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) สารสกัดกญัชาได้ประโยชน์ใน
 การรักษาซึ่งมขี้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชดัเจนได้แกภ่าวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ปว่ยที่ได้รับยา
 เคมีบ่าบัด โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดือ้ต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งภาวะ
 ปวดประสาททีใ่ชว้ิธีการรักษาอ่ืนๆ แลว้ไม่ได้ผล 2) สารสกัดกญัชาน่าจะได้ประโยชน์ในการ 

      ควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวชิาการสนับสนุนหรือวิจยัเพ่ิมเติมในประเด็นความปลอดภัย
   และประสิทธผิลเพ่ือสนับสนุนการน่ามาใช้อาทิ โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคอัล
   ไซเมอร์ โรควิตกกังวล ผู้ป่วยทีต่้องดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย            
   3) สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา แต่ยังขาดขอ้มูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจน 
   เพียงพอในด้านความปลอดภยัและประสิทธผิลซึ่งต้องศึกษาวิจยัในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
   ก่อนน่ามาศึกษาวิจัยในมนุษย์เช่นการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ (กลุ่มที ่1, 2 ไม่แนะน่าให้ใช ้
   สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริม่ต้น) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   มาตรา ๒๖/๕ (ผู้ขออนุญาต) หน่วยงานของรัฐ ที่มหีน้าทีศ่ึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทาง
   การแพทย์หรือหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ (๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
   เภสชักรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบ 
   วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ (๓) สถาบันอุดมศกึษาเอกชน  ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยทางการแพทย์
   หรือเภสชัศาสตร์ (๔) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ที่รวมกลุม่เป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียน
   ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน ซึ่งด่าเนนิการภายใต้การก่ากับของ  (๑) หรือ (๓) 
   (๕) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (๖) ผู้ปว่ยเดินทางระหวา่งประเทศเพ่ือใช้ 
   รักษาโรคเฉพาะตวั (๗) ผู้ขออนญุาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   ก่าหนดในกฎกระทรวง  
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   ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่าหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ สธ 
   1003.2/1495 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลกู
   กัญชาและแนวทางปฏิบัติส่าหรับผู้ขออนุญาตปลูก พ้ืนที่ต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจาก
   ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีผู้ ขอรับอนุญาตรายใหม่ พิจารณาใน ๖ ประเด็นดังต่อไปนี้               
   ๑. สถานที่เพาะปลูก ๒. ปริมาณการปลูก ๓. ประวัติการถูกด่าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
   ของผู้ขอรับอนุญาต ๔. มาตรการรักษาความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของกัญชา            
   ๕.รายละเอียดการด่าเนินการ กรณีปลูกเพ่ือประโยชน์ของทางราชการการแพทย์หรอืกรณ ี
   ปลูกเพ่ือศกึษาวิจัย ๖. ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับอนุญาต ติดต่อสอบถามข้อมูลการด่าเนินการ 
   เกี่ยวกับกัญชา 1. สายด่วนกัญชา โทร 1556 กด 3 2. กองควบคุมวัตถุเสพติดส่านักงาน 
   คณะกรรมการอาหารและยา 3. OSSC ชั้น 2 ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา               
   4. ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สสจ.เลย โทรศัพท์ 0980978230 
   5. Website กองควบคุมวัตถุเสพติด      
   http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/MARIJUANA62.aspx 

มติที่ประชุม       รับทราบ    

   4. 5 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ       
       (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
  สรุปผลการด่าเนินกิจกรรมจิตอาสาประจ่าเดือน มิถุนายน 2562 การปฏิบัติงาน
       โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด่าริการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาจ่านวน  10 ครั้ง   
       จ่านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวนทั้งสิ้น 2,395 คน ดังนี้ อ.ภูกระดึงจ่านวน 300 คน      

อ.ด่านซ้ายจ่านวน 1,517 คน อ.นาแห้วจ่านวน 250 คน อ.นาด้วงจ่านวน 280 คน 
อ.เอราวัณจ่านวน 213 คน อ.เมืองเลยจ่านวน 2,200 คน อบรมขยายผล ผู้เข้าอบรม
ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบันจ่านวนทั้งสิ้น 19,996 คน เดือน มิ.ย. 2562
จ่านวน 18 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมอบรมจ่านวน 7,294 คน อ.เมืองเลยจ่านวน 750 คน        
อ.นาด้วง จ่านวน 465 คน อ.ด่านซ้าย จ่านวน 500 คน อ.วังสะพุงจ่านวน 955 คน     
อ.ภูเรือจ่านวน 500 คน อ.เชียงคานจ่านวน 500 คน อ.ปากชมจ่านวน 439 คน 
อ.ภูกระดึงจ่านวน 400 คน อ.เอราวัณจ่านวน 456 คน อ.หนองหินจ่านวน 400 คน     
อ.นาแห้วจ่านวน 400 คน อ.ภูหลวงจ่านวน 300 คน อ.ท่าลี่จ่านวน 400 คน อ.ผาขาว
จ่านวน 340 คน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลยจ่านวน 450 คน 

มติที่ประชุม รบัทราบ              
 4.6 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
  ก่าหนดจัดออกให้บริการ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 พ้ืนที่ด่าเนินการ

คือโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ หมู่ที่ 4 ต่าบลเขาแก้ว อ่าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย          
จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบและขอเชิญร่วมในการด่าเนินโครงการฯ ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 4.7 สรุปผลการด าเนินโครงการเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 

      หมู่ที ่7 ต าบลบ้านเพิ่ม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย  
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างต่าบลบ้านเพ่ิม – ต่าบล
       หนองหิน หมู่ที่ 6 ต่าบลบ้านเพ่ิม อ่าเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเพ่ิมสุข หมู่ที่ 7 ต่าบลบ้านเพิ่ม 

/อ่าเภอ...11 

ปลัดจังหวัดเลย 
 

ปลัดจังหวัดเลย 



-  11  - 
 อ่าเภอผาขาว ขนาดช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตรหนา 0.15 เมตร มติที่ประชุม : แนวทางการด่าเนินการ 
ดังนี้ 1. มอบท้องถิ่นจังหวัดเลย ประสาน อบต.บ้านเพ่ิม ให้จัดท่าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
2. กรณีประสงค์จะด่าเนินโครงการ ให้ อบต.บ้านเพ่ิม ใช้เงินทุนส่ารอง เสนอผ่านสภา 
อบต. เห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้่าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ต่าบลบ้านเพ่ิม อ่าเภอผาขาว ขังหวัดเลย
มติที่ประชุม: มอบโครงการชลประทานจังหวัดเลย นายอ่าเภอผาขาวและนายก อบต.บ้าน
เพ่ิม ร่วมกันส่ารวจพื้นทีห่าแนวทางแก้ไขต่อไป 
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านซ่าพร้าว – บ้านภูตะวัน ต่าบลบ้านเพ่ิม อ่าเภอผาขาว 
จังหวัดเลย มติที่ประชุม : มอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อ่าเภอผาขาว ด่าเนินการ        

ประธาน ส่วนราชการใดได้รับมอบหมายในเรื่องใดในที่ประชุม ให้เร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นเพ่ือ
บรรลุความเดือนร้อนของประชาชนตามที่ได้รับการรอ้งขอ 

มติที่ประชุม       รับทราบ    
                               4.8 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และรายงานผล
   การเบกิจ่ายเงินงบประมาณของจงัหวัดเลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย) ประจ าเดือนมิถุนายน  2562  
   ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม  2561 ถงึวันที ่14 มิถุนายน 2562  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)    
รกท.คลัง จ.เลย   งบประมาณส่วนราชการ (function) ไดร้บัจัดสรรงบประมาณจ่านวน4,925.82 ล้านบาท 
   จัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 442.80 ล้านบาทเบิกจ่ายจ่านวน 3,319.17 ล้านบาท       
   คิดเป็นร้อยละ 67.38 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 
   77 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 3,761.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  
   76.37 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.63 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลย
   อยู่ในล่าดับที ่19 โดยจ่าแนกดังนี้ 1) รายจ่ายประจ่า จ่านวน 2,514.41 ล้านบาท จัดท่าใบ PO   
   ในระบบ GFMIS จ่านวน11.52 ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน 1,999.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
   79.50 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จังหวัดเลยมีการ
   ใช้จา่ยเงินงบประมาณจ่านวน 2,010.60 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 79.96 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 
   0.04 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 16 2) รายจ่ายลงทุน 
   จ่านวน 2,411.41  ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 431.28 ล้านบาท เบิกจ่าย 
   จ่านวน 1,320.09 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 54.74 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 
   3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 65 จงัหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน 1,751.37 ล้านบาท คดิ
   เป็นร้อยละ 72.63 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.63 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศ        
   จังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 30 งบพัฒนาจังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณจ่านวน 225.59 ล้านบาท 
   จัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 66.87 ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน 84.55 ล้านบาท คิดเป็น 
   ร้อยละ 37.48 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 77 จังหวัดเลย 
   มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ่านวน 151.41 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 67.12 ต่่ากว่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 9.88 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 36 โดย 
   จ่าแนกดังนี้ 1) รายจ่ายประจ่าจ่านวน 42.56 ล้านบาทจัดท่า PO ในระบบ GFMIS จ่านวน 0.03 
   ล้านบาท เบิกจ่ายจ่านวน 23.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.41 เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณไตรมาสที่ 3 ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่านวน  
   23.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.48 ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 25.52 เมือ่เปรียบเทยีบผลการ
   เบิกจ่ายในระดับประเทศจังหวัดเลยอยู่ในล่าดับที่ 21 

/ด้วย...12 
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   - ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยทั้งการรับและการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ   
   ประกอบกับได้มีการปรับปรุง โดยยกเลิก ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการ
   รับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน่าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และ
   ก่าหนดใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการน่าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สรุป
   สาระส่าคัญ ดังนี้ 1.ขยายค่านิยาม ค่าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐ 
    และความหมาย ค่านิยามอ่ืน ๆ  ให้เป็นปัจจุบัน 2.การรับเงิน การจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบ   อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ส่าหรับส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร
กับ    ธนาคารกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) ในกรณีที่จ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม ค่า
เช่าบ้าน    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น) 3. การจ่ายเงินยืมราชการ 4. การยืมเงินไปราชการ           
   หากใบส่าคัญต่่ากว่าเงินยืม ยอดเงินยืมที่เหลือจะส่งน่าส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน โดยการคืนเงินนั้นให้ผู้
   คืนเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ที่ทางกรมบัญชีกลางได้ติดตั้งให้ทุกส่วนราชการแล้ว
   ผ่านบัตร ATM (บัตร VISA) บัตรเครดิต 5.ส่วนการรับเงินรายได้ต่างๆ  ของส่วนราชการก็เช่นเดียวกัน   
   ให้รับเงินผ่านทางเครื่อง EDCในกรณีหน่วยงานใด ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ให้ข้อตกลง
   กับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ   ไป 

มติที่ประชุม       รบัทราบ    

   4.9 รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน มิถุนายน 2562 และการคาดหมาย 
   ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน กรกฎาคม 2562 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 

        
มติที่ประชุม       รบัทราบ          

            4.9 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 (โครงการชลประทานเลย)     
 รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการเกษตรฤดูฝนปี 
 2562 ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัดเลย 1. อางเก็บน้่าที่
 ส่าคัญ 1.1 อางเก็บน้่าน้่าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ อ.ภูหลวงความจุปกติ 35.807 ล้านลบ.ม    
 ปจจุบันมีปริมาณน้่า 21.722 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 60.66% ของความจุอางฯ แนวโนม  

      ลดลง 1.2 อางเก็บน้่าหวยน้่าหมาน อ.เมืองเลย ความจุปกติ 26.500 ลานลบ.ม. ปจจุบันมี
       ปริมาณน้่า 6.156 ลานลบ.ม. คิดเปน 23.23% ของความจุอางฯ แนวโนมลดลงปจจุบันส่ง
      ใหน้่าประปาวันละ 15,000 ลบ.ม.เนื่องจากปริมาณน้่าฝนนอยกวาปกติท่าใหน้่าในอางในปนี้ต่่ากวา  

/ปีที่แล้ว...13 

ผอ.โครงการ
ชลประทานจ.เลย 
 

ผู้แทนผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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       ปที่แลวแตยังสามารถใชงานไดเปนปกต ิ2. อางเก็บน้่าอ่ืนๆ 2.1 อางฯขนาดกลาง 
      รวมจ่านวน 14 แหงมีปริมาณน้่า 51.053 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 44.08 % ของความจุอางฯ 
      2.2 อางฯขนาดเล็กรวมจ่านวน 121 แหง (ถายโอนใหทองถิ่น 105 แหง) มีปริมาณน้่า  
      14.860 ลาน ลบ.ม.คิดเปน 51.17% ของความจุอางฯ 
ประธาน   ในอนาคตหากปริมาณน้่าฝนไม่เพียงพอ เสนอแนวทางการผลิตน้่าดังนี้ 1. สูบน้่าจากแม่น้่าโขง
   ในพ้ืนที่ทีม่ีพ้ืนทีต่ิกับแม่น้่าโขง 2. สูบน้่าจากแม่น้่าเลย  
   - มอบชลประทานจังหวัดเลยจัดท่าโครงการบริหารจัดการน้่าจากแม่น้่าเลยและแม่น้่าโขง     
   - มอบท้องถิ่นจังหวัดเลยจัดท่าโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ฝาย มอบวัฒนธรรมจังหวัดเลย  
   ด่าเนินการประกอบพิธีขอฝน แห่นางแมว  
ผู้แทนมทบ.28   ต้ังแต่ต้นปี 2562 มทบ.28 ไดด้่าเนินการสร้างฝายมีชีวิตและปลูกป่าควบคู่ไปด้วยในหลาย 
   พ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการกักเก็บน้่า อุปโภค บริโภค แนวทางนีส้ามารถช่วยบรรเทาปัญหาความ 
   เดือดร้อนกรณีขาดแคลนน้่าได้ 
ประธาน   มอบท้องถิน่จังหวัด อ่าเภอ ด่าเนินการประสานองค์กรในพ้ืนที่จัดสร้างฝายมชีีวิต อพท. ละ 
   1 แห่งมอบสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย และวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดแห่นางแมว เพ่ือขอฝน 
   ตามประเพณีความเชื่ออีกหนึ่งแนวทาง 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
  4.11 การเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการห้องสมุดเคลือ่นที่ (Mobile Library) ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย 

 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒) 
  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ฯพณฯ ดร.เอวา  ฮาเกอร์ เอกอัครราชทูต
 วิสามัญผู้มีอ่านาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรีย ประจ่าประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม  

  กิจกรรมในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย อันเป็นเวลายาวนานกว่า 150 ปี 
 และได้มอบหนังสือวรรณกรรมเด็ก “คุณยายบนต้นแอปเปิล” ให้กับโรงเรียนในสังกัด
 จ่านวน 320 เล่ม จึงน่าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.12 การประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย) 
  ด้วยส่านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๙ อุดรธานี ได้แจ้งผลการประเมินโครงการ
 ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับภาคภายใต้โครงการสร้างวินัย

  และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนประจ่าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2562 ว่าโรงเรียนปทุมมาสงเคราะห์ อ่าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับ
 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับภาคแล้ว และจะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.13 ผลการด าเนนิการมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐัศาลากลางจังหวัดเลย    

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเลย) 
  จากผลการประเมินพบว่ายังมีหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดเลยน่าโฟมบรรจุ     
       อาหารเข้ามาในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดเลย โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณโฟม 
       บรรจุอาหารทั้งสิ้น 138 ใบ มียอดสะสมทั้งสิ้นจ่านวน 585 ใบ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ       

                              และขอความร่วมมือส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไป  
                              ที่มาติดต่อราชการงดน่าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดเลยโดย          
                              เครง่ครัดด้วย 

/ประธาน...14 

ผอ.สพป.เลย เขต ๒ 

ผอ.สนงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จ.เลย 

ผอ.สนงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
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ประธาน  ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ขอความร่วมมือส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

 ในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการงดน่าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในบริเวณ
 พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดเลยโดยเคร่งครัดด้วย 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.14 มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย  

 (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย) 
              โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)ไม่ติดต่อสู่คนไม่มีวัคซีนรักษาไม่ได้ป่วยตาย 100%    
       เชื้อมีความคงทนอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากสัตว์ทีม่ีเชื้อ 10มาตรการ    

          ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ใหร้ะบาดเข้าสู่ประเทศไทย ห้ามน่าเข้าสุกรน้่าเชื้อ
 สุกรผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร วัตถุดิบและอาหารสุกร ห้ามน่ารถขนส่งสุกรและสินค้าสุกรออก   

          ต่างประเทศและห้ามรับแขกเยี่ยมฟาร์มสุกรจากประเทศที่มีการระบาดและประเทศท่ีเสี่ยง      
                               ตรวจสอบผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยห้ามผู้ประกอบการ     
           ร้านอาหาร/โรงแรมให้เศษอาหารกับลูกค้าหรือผู้รับซื้อ ป้องกันการน่าไปเลี้ยงสุกรเฝ้าระวัง     
                               โรคผ่านทางหมูป่าตามพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศที่ระบาดตั้งศูนย์รายงานโรคระบาด 
           ตามพ้ืนที่ชายแดนที่มีด่านเข้าออกต่างประเทศสนับสนุนทีมงาน/เทคโนโลยีในการควบคุม

 การระบาด ASF ในประเทศเพ่ือนบ้าน การด่าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ประกาศ
 ก่าหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหมปู่า จัดตั้งศูนย์
 ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย น่าเสนอเรื่องอหิวาต์
 แอฟริกาในสุกร ในการประชุมระดับจังหวัด ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเลย ด่าเนินการตรวจ
 การน่าเข้าสุกร/ผลิตภัณฑ์จากสุกรรวมถึงอาหารสุกรตามด่านขาเข้าประเทศไทยและฉีดพ่น
 น้่ายาฆา่เชื้อยานพาหนะขอความร่วมมือ 1.ให้ฝ่ายความม่ันคง ปกครอง ทหาร ต่ารวจ 
 เข้มงวดการลักลอบน่าเข้าสุกร ซากสุกร หมูป่า ซากหมูป่า และผลิตภัณฑ์จากสุกรเช่น     
 ไส้กรอกเนื้อเบคอนเข้ามาในประเทศ 2.ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนช่วยประชาสัมพันธ์
 และแจ้งเตือนผู้เลี้ยงสุกร ไม่ให้น่าอาหารที่ท่าจากผลิตภัณฑ์สุกรและเศษอาหารเข้าฟาร์ม
 ตามมาตรการโรค 10 ข้อ 

ประธาน  มอบส่วนราชการที่ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และด่าเนินการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
 ในสุกรไม่ให้ระบาดตามมาตรการ 10 ข้อที่ปศุสัตว์แจ้งเน้นย้่าด่านและจุดผ่อนปรนไม่ให้มี
 การลักลอบน่าเขา้สุกร ซากสุกร หมูป่า ซากหมูป่า และผลิตภัณฑ์จากสุกรโดยเคร่งครัด 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1  การด าเนินงานตามวาระขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเทีย่วและการกีฬา 
   (ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  

   ด้านการท่องเที่ยว ส่านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยได้เขา้ร่วมประชุมชี้แจง 
   ติดตามความก้าวหน้าในการด่าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landmark) บริเวณ      
   สวนสาธารณะกุดป่อง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ต่อผู้ตรวจราชการส่านักนายกรัฐมนตรี    
   เขต 10 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ด้านกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยประจ่าปี ๒๕62 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  17 มิถุนายนถึง 19 กรกฎาคม 2562 ณ ส่านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยในวันและเวลาราชการสมัครแข่งขันและส่งหลักฐานได้ที่ 
ส่านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยโทร./โทรสาร๐๔๒๘๑๓๐๘๖ ประชุมผู้จัดการทีม 

/ในวันที่...15 

ผู้แทนปศุสตัว์เลย 

ผู้แทนท่องเที่ยว
และกีฬา จ.เลย 
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ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  facebook ส่านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา-จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 
      รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ปี หลวงพ่อสายทอง ประจ่าเดือน    
      มิถุนายน 2562 (โรงพยาบาลเลย) ภาพรวมงานโครงสร้างทั้ งหมด 10% ดังนี้  การเทปูนชั้นที่  1          

ได ้80% การเตรียมงานเสาและช่องลิฟต์ชั้นที่ 1 เพ่ือรองรับพื้นชั้น 2   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมอืงแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (เกษตร     
       และสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)   
 1. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมเศษฐกิจพอเพียงในชุมชนจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงที่ผ่านมา สอจ.เลย ดังนี้  
- กลุ่มฯ บ้านปากห้วย - ปากคาน อ่าเภอท่าลี่  ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรคือ กล้วยมันส์ค่า 
(กลว้ยเบรคแตก) สอจ.เลย อยู่ระหว่างการด่าเนนิการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดซองฟอยล์ 
ส่าหรับบรรจุพร้อมอัดก๊าซไนโตรเจนเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- กลุ่มฯ บ้านดงน้อย อ่าเภอผาขาว ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรคือ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 3 ก. และ
ผักปลอดสารพิษ อยู่ระหว่างการด่าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เคม็ 3 ก. 
- กลุ่มฯ บ้านนาเจริญ อ่าเภอภูกระดึง ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรคือผลิตภัณฑ์หน่อไม้แปรรูป 
สอจ.เลย อยู่ระหว่างประสานความชัดเจนเรื่องความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

/2.โครงการ...16 
 

ผู้แทนเกษตร 
และสหกรณ์ จ.เลย 

ผู้แทน ผอ.รพ.เลย 
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2. โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) สอจ.
เลย ลงพืน้ทีห่มู่บ้านไทด่านาป่าหนาด ต่าบลเขาแก้ว และหมู่บ้านน้อย (แก่งคุดคู้) ต่าบล
เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ในระหว่างวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2562 และจะด่าเนินการ
ส่งเสรมิและพัฒนาให้แล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนกันยายน 2562 

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ในภาพรวม (ส านักงานสาธารณสุขจ.เลย) 
2) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

           2.1 อุบัตเิหตุล้นท้องถนน และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอากาศ (อ าเภอวังสะพุง) 
   วิสัยทัศน์ วังสะพุงเมืองน่าอยู่ ตามหลักธรรมและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการค้าการ
      ลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคงมั่งคั่ง ยังยืน พชอ.การท่างาน
ร่วมกันในระดับอ่าเภอมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมีการประชุมคณะกรรมการ คปสอ. 
เดือนละครั้งมีการประชุมคณะกรรมการพชอ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ่าเภอวังสะพุง              
1. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ ได้แก่อยู่ดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมสุขภาพดีอาหารดี 2.ยุทธศาสตร์ชุมชน 
คุณธรรมได้แกพ่อเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคุณธรรมตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ก้าวย่างต่อไปของวังสะพุงประเด็นที่ต้องแก้ไข 3 เรื่อง 1.การลดอุบัติเหตุทางถนนรณรงค์ให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์มาตรการฐานชุมชน ป้องกัน สกัดกั้น เพ่ือลดอุบัติเหตุเฝ้าระวัง จุด
เสี่ยง ในช่วงเทศกาลการชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย 1.นาแก โค้งวัดนาแกใต้ 2.เขาหลวง แยกกกสะทอน 3.ทรายขาว หน้าตลาดนัด 
4. ผาน้อยทางโค้งก่อนถึงกะชังปลา 5.วังสะพุง แยกหลังเทศบาล 6.หนองหญ้าปล้อง สี่แยกวังไห 
7.โคกขมิ้นแยกนิกรสุข 8.ปากปวน สี่แยกไฟแดง 9.หนองงิ้ว โค้งร้อยศพ 10.ศรีสงคราม สี่แยก
ไฟแดงวังสะพุง 2.การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง ที่มาของปัญหา อ่าเภอวังสะพุงมี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้่าตาลในพ้ืนที่ 2 โรงงานมีโรงโม่หินมีการท่าการเกษตร ประเภท อ้อย 
ข้าวโพด ข้าว พร้อมทั้งมีการเผาเพ่ือการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูกใหม่
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก่านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ หามาตรการในการลดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก ลดการเผาในที่โล่ง และให้ระดมรถบรรทุกน้่า รถดับเพลิงในพ้ืนที่ฉีดพ่นละอองน้่า
เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วร่วมประชุมกับโรงงานน้่าตาล 

/ทั้ง...17 
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ทัง้ 2 แห่งในการแก้ปัญหาการเผาอ้อยและลดการรับอ้อยไฟไหม้เข้าสู่โรงงาน 3.การแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดไม่ให้มีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แผนแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศจากการเผาอ้อย/เผาป่าปี ๒๕๖๒ พชอ.อ่าเภอวังสะพุง จังหวัดเลยท่าหนังสือสั่งการแจ้ง 
อปท.พร้อมทั้งส่วนราชการทุกแห่งด่าเนินการลดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภทเฝ้าระวังผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศถ้าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่า PM2.5เท่ากับ ๕๑ 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) ให้แต่ละ อปท.  ออกประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร่าคาญ ตาม
นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว ไลน์ เฟสบุ๊คการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยให้ได้ระยะห่างตามที่รถตัดอ้อยสามารถเข้าตัด
ได้เพ่ือลดการเผาอ้อยโรงงานน้่าตาลทั้ง 2 แห่ง เพ่ิมปริมาณอ้อยสด ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เฝ้า
ระวังการลักลอบเผาป่าลดการเผาขยะในชุมชนวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานในปี 2562 มีระบบ
รายงานอุบัติเหตุและการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่ดีข้ึนมีระบบการบันทึกข้อมูลการรับบริการที่ดีข้ึน 
จ่านวนผู้ บาดเจ็บจากการบั นทึ กข้อมูลเพ่ิมขึ้นจากปี  2561 จ่ านวนผู้ เสี ยชีวิตและ
ผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงลดลงจ่านวนอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่วิเคราะห์ไว้ลดลง 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   2. การพัฒนาระบบการจัดการปัญหาโรควัณโรคและการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน  
   (อ าเภอเชียงคาน)  

          ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ.เมืองเลย 1. อาหารปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนตรวจสารปนเปื้อน      
 ในอาหารตรวจสารตกค้างในกระแสเลือดตรวจร้าน/แผงจ่าหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวและ

ศูนย์อาหารจ่านวน 67 ร้าน 2. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อ่าเภอเมืองเลย “ขับรถมี
น้่าใจรักษาวินัยจราจร” สร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนจัดตั้ง“ด่านชุมชน”เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน หน่วยงานภาครัฐต้องตะหนัก
ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในขั้นวิกฤตต้องมีความจริงจังในการด่าเนินงานมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังปรับระบบการเก็บและรายงานข้อมูลการสูญเสียกลไกส่าคัญ คือ ศปภ.
จงัหวัด/อ่าเภอ และต่าบลก่ากับติดตามและประเมินผลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพจัดตัง้โครงการ 
จัดตั้งด่านครอบครัวเพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาล อ่าเภอเมืองเลย 
วัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือกระตุ้นและสร้างความรับผิดชอบของครอบครัวในการดูแลเอาใจใส่        
ห้ามปรามว่ากล่าวตักเตือนและควบคุมคนในครอบครัวไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม. 
ในช่วงเทศกาล ๒.เพ่ือจัดตั้งด่านครอบครัวด่านชุมชนและด่านต่ารวจให้มีภารกิจที่สัมพันธ์ 
เชื่อมโยงต่อเนื่องในการดูแลและควบคุมสมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้มีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๓.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม.อย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาล กลุ่มเป้าหมาย 
ด่าเนินการทัง้อ่าเภอ (ด่าเนินการทุกต่าบล ทุกหมู่บ้าน) การด่าเนินงาน มี 4 ขั้นตอน  
๑.เตรียมการประชุมคณะท่างานเพ่ือระดมความเห็นสร้างแนวทางการจัดตั้งด่านครอบครัว      
ด่านชุมชน ด่านบังคับใช้กฎหมาย ที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืนและเกิดผลส่าเร็จ ๒.แถลงข่าวเปิดตัว
โครงการ & ชี้แจงโครงการและแนวทาง ๓.ด่าเนินการในพ้ืนที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์        
๔.การติดตามและประเมินผล “ด่านครอบครัว ”หมายถึง ผู้ใหญ่หรือบุคคลในครัวเรือนแสดง
ความห่วงใยเอาใจใส่คนในครอบครัวด้วยการดูแลว่ากล่าวตักเตือนโน้มน้าวและควบคุมไม่ให้     
คนในบ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้ถนนในช่วงเทศกาล เช่น ขับขี่จักรยานยนต์ โดยไม่สวม
หมวกกันน็อกดื่มของมึนเมาแล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นต้น “ด่านชุมชน ”หมายถึงจุดตรวจจุด
สกัด/จุดที่มีการคัดกรองเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนของชุมชนหรือหมู่บ้านโดยเกิดจาก 
ความร่วมมอืของผู้น่าชุมชนภาคีเครือข่ายกลุ่มอาสาสมคัรต่างๆ และสมาชิกในชุมชนเพ่ือสกัด 
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กลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเช่นกลุ่มวัยรุ่นคนเมาหรือดื่มแล้ว
ขับคนขับรถเร็วผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นต้น 3 ขั้นตอนการจัดตั้งด่านชุมชน 1.เตรียม   
เป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน การหาข้อมูลและน่าข้อมูลเข้าสู่การท่าประชาคมในหมู่บ้าน 
เพ่ือสร้างมาตรการชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งการเตรียมทีมงานเตรียมวัสดุ
อุปกรณง์บประมาณและก่าหนดบทบาทหน้าทีป่ระสานเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือขอการสนับสนุน  
2. ตั้ง คือตั้งด่านชุมชนสกัดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการก่าหนดจุด
ในการตั้งด่านชุมชนการจัดการแบ่งเวรยามหมุนเวียนและลงบันทึกการท่างานการก่าหนดเวลา  
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3. ติดตามการติดตามตรวจสอบ
ความส่าเร็จสรุปผลการด่าเนินงานในแต่ละวัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. จ่านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุจ่านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในชุมชนลดน้อยลงในช่วงเทศกาล ๒. มีการขยายผลการ
ด่าเนินงานด่านครอบครัวจากในช่วงเทศกาลและปรับรูปแบบไปสู่ช่วงเวลาปกติ ๓. เกิดความ
ร่วมมือที่ดีของภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงชุมชนรวมทั้งประชาชนในชุมชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่ยานพาหนะลดลง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
3) การพัฒนาระบบการจัดการปัญหาโรควัณโรคและการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน 

 (อ าเภอเชียงคาน) 
  ข้อมูลทั่วไป เขตรับผิดชอบ 8 ต่าบล 82 หมู่บ้าน แบ่งเป็นเทศบาลต่าบล 3 แห่ง และ อบต. 

       6 แห่งจ่านวนหลังคาเรือน 14,668 หลังคาเรือน ประชากร  65,613  คนอสม. 1,381 คน 
       ประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2562 (12 มีนาคม 2562) ประเด็นปัญหา 1. ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs) 2. ปัญหาขยะและมลภาวะสิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาโรควัณโรค 4. โรคไข้เลือดออก  
ประชุม พชอ. อ่าเภอเชียงคานครั้งที่ 2/2562วันที่ 6 มิถุนายน 2562 รายงานผลการด่าเนิน
โครงการทบทวนและปรับค่าสั่งคณะกรรมการ พชอ. ทบทวนและปรับค่าสั่ง คณะอนุกรรมการ 
พชอ.จัดท่าค่าสั่งคณะท่างานเลขานุการ พชอ. ด้านสุขภาพ กิจกรรมการด่าเนินการแก้ไขปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)โครงการรวมพลังคนเชียงคานสร้างสุขภาพ ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มเป้าหมาย1. หวัหน้าส่วนราชการ ก่านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 2. กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดนั
โลหติ (1,149 คน) 2. กลุ่มเสีย่ง โรคเบาหวาน ความดนัโลหิต การด่าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ
และมลภาวะสิ่งแวดล้อม 1. กองทุนธนาคารขยะมีกองทุนธนาคารขยะครบทุกต่าบล               
2. การจัดท่าหลุมขยะเปียกในครัวเรือนด่าเนนิการทุกหลังคาเรอืน 100% ได้แก่  ต่าบลนาซ่าว 
ต่าบลหาดทรายขาว ต่าบลปากตม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3) รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ      
    (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เลย) 

  ข้อมูล ณ วันที่  17 มิถุนายน 2562 มี อปท. ที่จัดตั้ งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะแล้วจ่านวน 99 แห่ง             
        มีสมาชิกจ่านวน 42,552 ครัวเรือนมีเงินสมทบกองทุนขยะ/ธนาคารขยะจ่านวน 8,711,783.52 บาท 
        โครงการส่านักงานปลอดขยะจังหวัดเลย (Zero Waste Office) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ
        สนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 ช. : ใช้น้อยใช้ซ้่าและน่ากลับมาใช้ใหมห่รือ3 R  : 

Reduce  Reuse  Recycle หลักการ “ประชารัฐ”ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน คัดแยกขยะ และรวบรวม
ขยะรีไซเคิลมาจ่าหน่ายทุกสองเดือนคือวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2562 มีหน่วยงานที่ เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้จ่านวน 14 หน่วยงานปริมาณขยะรีไซเคิลจ่านวน 803 กิโลกรัมเป็นเงนิ 2,054 บาท  

มติทีป่ระชมุ  รับทราบ 
/คณะ...19 

 

ผู้แทนท้องถิ่น 
จ.เลย 

นอ.เชียงคาน 
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คณะที่  ๖ ด้ าน Open Town to Arts and Culture เลยเมื องแห่ งศิ ลปะและวัฒนธรรม        

 (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
เรื่องที่ 1 รายงานผลการด่าเนินกิจกรรมเขา้วัดทุกวันพระใหญ่ ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒     
จังหวัดเลยกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ด่าเนินการระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ วัดศรีภูมิ 

 หน่วยงานเจ้าภาพ: เทศบาลเมืองเลยจ่านวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒   
 วัดถ้่าพญานาคหน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่านวน ผู้ร่วม
 กิจกรรม ๑๕๐ คนกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ ประจ่าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดโพธิ์ชัย ต.นาอาน อ.เมืองเลย  จ.เลย หน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงคมนาคม/ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)     
 (วันอาสาฬบูชา/เข้าพรรษา) ทุกหน่วยงานวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดโพนงามต.นาอาน     
 อ.เมืองเลย จ.เลย หน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเลย  

  เรื่องที่ 2 รายงานผลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
 ท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่  ๔: การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย     
 “งานกินดองไทเลย”ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คู่บ่าว – สาวจ่านวน ๑๒ คู่   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวน ๒๐๐ คนภาพรวมประจ่าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 67 คู่ งบประมาณ 
 167,000บาท 

  เรื่องท่ี 3 รายงานผลการด่าเนินงานโครงการอนุรักษ์ ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
 การท่องเที่ยว(ถนนสายวัฒนธรรมดูวิถีไทเลย)ด่าเนินการระหว่าง“วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนการจัด
 กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตั้งแต่เดือนต.ค.๖๑–มิ.ย.๖๒รวมทั้งหมด ๓๔ ครัง้เหลืออีก ๑๑  ครั้ง       
 การจัดกิจกรรมในถนนสายวัฒนธรรมมีร้านค้าและประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจ่านวน
 มากซึ่งมีร้านค้าในแต่ละเสารจ์่านวน ๓๓๐รา้นค้ามีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยครั้งละ ๓๓๐,๐๐๐ บาท  

 การจัดกิจกรรมถนนสายวฒันธรรมในเดือน มิ.ย.๖๒ รวมทัง้หมด ๕ ครั้งจัดกิจกรรม ๓ ครั้ง เหลือ ๒ ครั้ง 
 รูปแบบการจดักิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น         
 การจ่าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ การแสดงศิลปะ
 และวัฒนธรรม (การแสดงขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยจากโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง)
 กิจกรรมวันเสาร์ที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแกะสลักผักผลไม้) การแสดง
 ศิลปะและวัฒนธรรม (การแสดงดนตรีวงโปงลางโรงเรียนชุมชนศรีสะอาดเทศบาล)โครงการ
 อนุรักษ์และพัฒนาวิหารวัดโพธิ์ชัย ต่าบลนาพึง อ่าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย การด่าเนนิงาน 
 แบ่งเป็น 3 งวด สัญญาสิ้นสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้ด่าเนินการอยู่ในงวดที่ 1 
 ด่าเนินการไปแล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ขอบเขตการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน 

 1. สร้างหลังคาคลุมวิหารการด่าเนินงานเตรียมฐานรากในการท่าหลังคา 2. บูรณะเจดีย์
 เต็มรูปแบบ(ข้างวิหาร) การด่าเนินงานกะเทาะปูนฉาบออก ใช้เหล็กยึดองค์เจดีย์ 

 3. ขุดแต่งซากโบราณสถาน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ศึกษาความเสยีหาย (ผลกระทบ) ของวิหาร
 เพ่ือน่าไปสู่การอนุรักษ์ในปีถัดไปโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวิหารวัดโพธิ์ชัย ต่าบลนาพึง 
 อ่าเภอนาแห้ว จังหวัดเลยการด่าเนินงาน แบ่งเป็น 3 งวดสัญญาสิ้นสุด 19 กุมภาพันธ ์
 2563 ขณะนี้ด่าเนินการอยู่ในงวดที่ 1 ด่าเนินการไปแล้ว 20 เปอรเ์ซ็นต์ขอบเขตการ
 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน 1. สร้างหลังคาคลุมวิหาร การด่าเนินงานเตรียมฐาน
 รากในการท่าหลังคา 2. บูรณะเจดีย์เต็มรูปแบบ(ข้างวิหาร) การด่าเนินงานกะเทาะปูนฉาบ
 ออกใช้เหล็กยึดองค์เจดีย์ 3. ขุดแต่งซากโบราณสถาน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
/4.ศึกษา...20 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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   4. ศึกษาความเสียหาย(ผลกระทบ) ของวิหาร เพ่ือน่าไปสู่การอนุรักษ์ในปีถัดไป 
 รายงานผลการจ่าหน่ายเหรียญที่ระลึก 111 ปี เมืองเลย 

 
มติที่ประชมุ รับทราบ                  

คณะที่ ๗ ด้าน Education เลยเมืองแหง่การศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
รก.ศึกษาธิการจังหวัดเลย     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทาง

การศึกษาในจังหวัดเลยภายใต้การด่าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) 
และโครงการ Coaching Teams (ศธจ.เลย) โครงการการจั ดการศึ กษาเพ่ื อพัฒนาวิชาชีพครู               
(ม.ราชภัฏเลย) ค่าสั่งจังหวัดเลยที่ 954/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ลว 30 เมษายน 2562โรงเรียนในจังหวัดเลย
สถานศึกษาน่าร่อง (34 แห่ง)ได้แก่สพป.เลย 1 = 9 แห่ง สพป.เลย 2= 10 แห่ง สพป.เลย 3 = 4          
แห่ง สพม.19=9 แห่ง เอกชน= 1 แห่ง เทศบาลเมืองเลย= 1 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Coaching for Result”ครูผู้สอนการอบรม/สัมมนาพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 1.การจัดเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน          
(PBL: Problem Base Learning) 2. การพัฒนาทักษะและกระบวนการสอนสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21(RBL: Research Based Learning) 3. การเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning 4.การน้อมน่าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ Coaching 
Teams(6 ทีม)ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดครูแกนน่า 4 วิชา ในทุกสังกัดผู้บริหารสถานศึกษา 
ทุกสังกัด ด่าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Coaching for Result”วิทยากร : คุณหทัยรัตน์ 
สุดา: Freelance trainer วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์        
รีสอร์ท จังหวัดเลย การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL : 
Problem Base Learning) วันที่  30 เมษายน 2562  – วันที่ 1 พฤษภาคม 2562       
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการสอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21(RBL : Research 
Based Learning) วิทยากร : รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ    
คณะท่ี ๘ ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  

/ระเบียบ...21 
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ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร/Power point 

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

          2. การด่าเนินงานของศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดเลย ประจ่าปีงบประมาณ 2562    

 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 (สนง.พาณิชย์จ.เลย) 
 มีมูลค่าการค้าชายแดนจากด่านศุลกากรทา่ลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ่าเภอ   
       ด่านซ้าย และจดุผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ่าเภอนาแห้ว มีมูลค่าการค้ารวมจ่านวน       
       729.61 ล้านบาทแยกเป็นมูลค่าการน่าเข้าจ่านวน 229.74 ล้านบาทและมูลค่าการ

ส่งออกจ่านวน 499.87 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่า     
การส่งออกสินค้าจ่านวน 499.87 ล้านบาทลดลงจากเดือนที่แล้วจ่านวน 53.99 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ9.75 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลง
จ่านวน 25.89 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.92 โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงจากเดือนที่แล้ว ได้แก่ 
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงหมวดสินค้าพลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืนหมวดสินค้าเครื่องจักรไม่ใช้
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมและการเกษตรมูลค่าการน าเข้า 
เดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่าการน่าเข้าสินค้าจ่านวน 229.74 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนที่แล้ว 102.70 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80.84 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการน่าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นจ่านวน 192.88 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 523.28 โดยสินค้าที่มีการน่าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้วได้แก่หมวดสินค้าแร่ 
หมวดสินค้ากสิกรรมและหมวดสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบดุลการค้าเดือน
พฤษภาคม 2562 ไทยมีดุลการค้าจ่านวน 270.13 ล้านบาทลดลงจากเดือนเมษายน 
2562 จ่านวน 156.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.71 และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน (พ.ค.2561) ลดลงจ่านวน 218.77 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ
44.75 โดยสปป.ลาว มีความต้องการหมวดสินค้าเชื้อเพลิงหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างหมวด
สินค้าเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ่าวัน  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 /6.3 ข้อมูล...22 

ผู้แทนพาณิชย ์ 
จ.เลย 
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6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลยประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 (สนง.พาณิชย ์จ.เลย)  

 1.อัตราเงินเฟ้อ ในระยะ 5 เดือน(มกราคม – พฤษภาคม) 2562 เทียบกับช่วง   
     เดียวกันปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.7 สาเหตุมาจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารบริโภค-  
     นอกบ้าน(อาหารกลางวัน/ข้าวราดแกง)ดัชนีหมวดผักและผลไม้และดัชนีหมวดไข่และ

ผลิตภัณฑ์นม (นมถ่ัวเหลือง นมสด ไข่ไก่) 2.ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปี 2558 ของจังหวัด
เลยเท่ากับ 100 และเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 104.7 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 
103.3 สูงขึ้นร้อยละ 1.4  เมื่อเทียบเดือนเมษายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.7 3.การค้า
ชายแดนประจ่าเดือนพฤษภาคม 2562การส่งออกสินค้าจ่านวน 499.87 ล้านบาท     
การน่าเข้าสินค้าจ่านวน 229.74 ล้านบาทมูลค่าการคา้รวมจ่านวน 729.61 ล้านบาท 
ดุลการค้าจ่านวน 270.13 ล้านบาท 4.สินค้าส่งออกที่ส่าคัญ:(1)สินค้าเชื้อเพลิง(2)สินค้า
อุปโภคบริโภค(3) สินค้าวัสดุก่อสร้าง(4)สินค้าเครื่องจักรไม่ใช่ไฟฟ้าและส่วนประกอบ      
(5)สินค้ากสิกรรม 5.สินค้าน่าเข้า:(1)สินค้าพลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืน(2)สินค้ากสิกรรม
(3)สินค้าแร(่4)สินค้าไม้ไมแ้ปรรูปและผลิตภัณฑ์(5) เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน1.นิติบุคคล(พ.ค.62)คงอยู่จ่านวน 1,841 รายเงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 
7,181.87 ล้านบาทจดใหม่จ่านวน 8 รายเงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 13.79 ล้านบาท 
แจ้งเลิกจ่านวน 7 รายเงินทุนจดทะเบียนจ่านวน 5.2 ล้านบาท 2.อุตสาหกรรม (พ.ค.62)
จ่านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ยอดสะสม)477 โรงงานเงินทุนรวม 
23,565.93 ล้านบาทแรงงาน 6,415 คน การลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้เปรียบเทียบ
กับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนพบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ่านวนโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ100จ่านวนเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 และอัตราการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ100 3.จดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (พ.ค.62) จ่านวน 
346 คันรถจักรยานยนต์จ่านวน 1,626 คัน 4.ยื่นค่าขอ/แก้ไขจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเครื่องหมายการค้า 7 รายอนุสิทธิบัตร 1 ราย/ลิขสิทธิ์ 1 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4  สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลยประจ าเดือน         
มิถนุายน  2562 (ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย)   
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จ.เลย 

แรงงาน จ.เลย 
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มตทิี่ประชุม รับทราบ 

        6.5 เผยแพร่จุลสารฉบับที ่6 ประจ าเดือน มิถนุายน 2562  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)   
    การลงพ้ืนที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แอปพลิเคชั่น “ถุงเงนิประชารัฐ” แบบ One  

         Stop Service เครือข่ายพันธมิตรจังหวัดเลย ร่วมด้วยพาณิชย์จังหวัดเลย คลังจังหวัดเลย TOT           
และกรุงไทย เดินหน้ารับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแอปพลิเคชั่น“ถุงเงินประชารัฐ”  

 แบบ One Stop Service วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 ณ ตลาดตานาถ วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 
 ณ ตลาดเช้าเทศบาลด่านซ้าย ตลาดน่าซื้อเทศบาลด่านซ้าย และวันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 62  
 ณ ตลาดเลาะเลยหน้าเทศบาลเมืองเลย เพ่ือให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความสะดวก 
 และมีทางเลือกเพ่ิมมากขึ้นขณะนี้จังหวัดเลย มีจ่านวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งสิ้น 297 
 ร้านค้า บ่าเหน็จด่ารงชีพ ข้าราชการ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย
 ว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบ่าเหน็จด่ารงชีพให้กับผู้รับบ่านาญ     
 ที่มีสิทธิหลังจากกฎกระทรวงก่าหนดอัตราและวิธีการรับบ่าเหน็จด่ารงชีพ พ.ศ.2562 ได้
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว หากผู้รับบ่านาญที่เคยขอรับบ่าเหน็จด่ารงชีพใน
 อัตรา 15 เท่าของบ่านาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบ
 ตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้รับบ่านาญที่มีสิทธิขอรับเพ่ิมได้ใน
 จ่านวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ โดยสามารถยื่นขอรับบ่าเหน็จด่ารงชีพส่าหรับผู้รับบ่านาญซึ่งมี
 อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทั้งแบบไม่มีหนี้บ่าเหน็จค้่าประกันและแบบมีหนี้บ่าเหน็จค้่าประกันที่
 ส่วนราชการผู้เบิกบ่านาญ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2562 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ผู้รับบ่านาญสามารถตรวจสอบค่านวณบ่าเหน็จด่ารงชีพที่จะได้รับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
 ประมาณการตัดสินใจในเบื้องต้นด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Pensions Electronic Filing ทั้งนี้ 
 เพ่ือให้ผู้รับบ่านาญได้รับความสะดวกที่สุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่  1 ก.ค. 
 2562 เช่นเดียวกันอ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2995323 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
    6.6 การร าบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และร าประเพณีบุญซ าฮ่ะ ประจ าปี 2562                 
   ของจังหวัดเลย (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)  
  ตามท่ีจังหวัดเลยได้ก่าหนดจัดงาน“ร่าบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและร่าประเพณี

 บุญซ่าฮ่ะประจ่าปี 2562”ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณ
    วงเวียนน้่าพุ อ่าเภอเมืองเลย มีผู้ร่วมร่าบวงสรวงครั้งนี้จ่านวน 21,110 คน การจัดงาน 
    ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณท่านและบุคลากรในหน่วยงานที่สนับสนุน  
    และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี                 
มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 
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   6.7 ผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดเลย (Provincial Star OTOP: PSO)           

    ปี พ.ศ.2562  (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

  
มตทิี่ประชุม  รบัทราบ 
   6.8 สรุปผลโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP :KBO) 

    จงัหวัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับจังหวัด (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
           (1)  ผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบ คือ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตร อ่าเภอนาแห้ว 
            (2)  ผลิตภัณฑ์บานาน่าสติก๊ คอื กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง อ่าเภอภูหลวง 

   (3)  ผลิตภัณฑข์ิงผง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขิงบ้านนาหมัน อ่าเภอด่านซ้าย 
   (4)  ผลิตภัณฑ์ด้วงมะพร้าว คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงดว้งมะพร้าว ต่าบลท่าสวรรค์ อ่าเภอนาด้วง 
   (5)  ผลิตภัณฑน์าขิง คือ กลุ่มแปรรูปขิงบ้านห้วยมุ่น อ่าเภอด่านซ้าย 
   (6)  ผลิตภัณฑ์พานบายศรี คอื กลุ่มอนุรักษ์การท่าบายศรีสู่ขวัญ อ่าเภอปากชม 
   (7)  ผลิตภัณฑ์กาแฟชื่นเลย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหนองแคน อ.นาด้วง 
   (8)  ผลิตภัณฑ์โคมไม้ไผ่ คือ กลุ่มเฮือนผีตาโขน อ่าเภอเมืองเลย 
   (9)  ผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้ง 3 รส คอื กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                  

          (บ้านหว้ยผักกูด) อ่าเภอปากชม 
   (10)  ผลิตภัณฑ์เสื่อกก คือ กลุ่มหัตถกรรมจากเสื่อกก – ห้วยตาด อ่าเภอนาด้วง 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   7.1 การจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562   
หน.สนจ.เลย    ตามที่จังหวัดได้ก่าหนดจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงายเป็นประจ่าทุกเดือนโดยมีสว่นราชการ  
   หน่วยงาน สมาคม ชมรม มลูนิธิหมุนเวียนกันเปน็เจ้าภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนขา่วสารทางราชการกันอย่างไม่เป็นทางการความ 
   ละเอียดแจ้งแลว้นั้น ส่าหรบัการจดัประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ในเดอืน กรกฎาคม  2562  
   เจ้าภาพประกอบด้วย สว่นราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์อยู่ระหว่างการ 
   หารือก่าหนดจัดประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย” ซึ่งหากได้ข้อสรุปประการใดแล้วจะแจ้งเวียนให้ทุก     
            ส่วนราชการทราบโดยด่วนต่อไป 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
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          7.2 จากการประชุมคณะอนกุรรมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่จังหวัดเลย 
          ครั้งที่2/2562 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 (เวลา 09.30 – 12.00 น.) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2    
         สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย  

 
                     พบปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดเลย (โดยพมจ.) ได้แก่ 1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. การใช้สื่อออนไลน์
            และเกมส์ 3. สุรา บุหรี่ ยาเสพติด  และ “9 ภารกิจแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น”เพ่ือป้องกันและ 
   แก้ปัญหา การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นขึ้น ได้แก่ 1. มีกลไกประสานการทํางานระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง เน้นการ
   ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง โดยเชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ  
   เข้าร่วมเป็นคณะทํางานกําหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นและประสานงานให้แต่ละหน่วยงานทํางานใน
   บทบาทของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทํางานร่วมกับผู้ปกครองให้มีทักษะการคุยเรื่องเพศกับลูก 
   สนับสนุนให้พ่อแม่มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศ จนสามารถเปิดใจ 
   พูดคุยเรื่องเพศกับลูกได้ 3. มีกลไกสนับสนุนให้สถานศึกษาสอนเรื่องทักษะชีวิต และเพศวิถีศึกษารอบ
   ด้านโดยการบรรจุเรื่องดังกล่าวลงในหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่
   ครูสอนเพศศึกษา และทําความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนเก่ียวกับวิธีดําเนินงาน นอกจากน้ียังมีการจัด 
   กิจกรรมร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และทําให้เกิดแรงสนับสนุน
   ในชุมชน 4.ทํางานกับกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาใช้ข้อมูลทั้งเชิงสถิติและเชิงคุณภาพเพ่ือ 
   วิเคราะห์หากลุ่มวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ 5.รณรงค์สื่อสารเพ่ือสร้าง 
   ความตระหนักถึงความรับผิดชอบรณรงค์และสื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ และผลที่จะ 
   ตามมาจากการกระทําของตัวเอง เพ่ือชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร่วมกับการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้การ 
   คุมกําเนิดที่ได้ผลหากจะมีเพศสัมพันธ์ 6. มีหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นจัดให้มีบริการ 
   สุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 7.ระบบบริการที่เช่ือมโยงระหว่างสุขภาพ การศึกษา และสังคม 8. การจัดให้
   มีพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กเยาวชนเข้ามาใช้พ้ืนที่ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพ่ือลดโอกาสการไป
   ข้องแวะในพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืน  ๆ9. มีระบบข้อมูล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองมีการติดตามประเมิน
   ความก้าวหน้าเพ่ือสะท้อนปัญหาและอุปสรรคเพ่ือหาแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการทํางานร่วมกัน         
   จึงขอความร่วมมือ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องบูรณาการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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