




รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 8/๒๕๖2  
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 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 ์  จีนอ่ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
6.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร ์  แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย 
7.   นายชาญชัย  คงทัน   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย 
8.   นายปรีดา  วรหาร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
9.    นายชุมนุม  วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย 
10.  นางทัศนีย์  ทาโบราณ   รกท.คลังจังหวัดเลย 
11.  ว่าทีร่.ต.ต่อพงษ์  ยุวรพงษ์สกุล  แทนพาณิชย์จังหวัดเลย 
12.  นางไคริกา   ศิรประภาเดโช  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
13.  นางนันทิกร  จงวาณิช   แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
14.  นางวิลาวรรณ์   แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลย  
15.  นายณัฐพงษ์   พรชัย    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
16.  นายสมพงษ์   ผลพัฒนกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
17.  นางสุธีราพร  ศรีอินทร์  แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
18.  นายประมวล  ลาภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
19.  นายสุพัฒน์  ทองสุทธิ์   แทนพัฒนาการจังหวัดเลย 
20.  นายจรัสพงษ์   คําดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
21.  นางสาวสุกัญญา  องคว์ิเศษไพบูลย์  แรงงานจังหวัดเลย 
22.  นางวันเพ็ญ   วิถีเทพ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 
23.  นางสาวสมใจ  โชคอำนวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
24.  นายจิระศักดิ์   พลดาหาญ  แทนจัดหางานจังหวัดเลย 
25.  นายไพบูลย์   รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
26.  นายศกัดิช์าย   เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
27.  นางเกศษิณ   ลํามะยศ   เกษตรจังหวัดเลย 
28.  นายพิสิฐ   เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
29.  นายชูศกัดิ์  ศิริกาญจนวงค์  แทนปศุสัตว์เลย 
30.  นายอิทธิพล   ขวาไทย   ประมงจังหวัดเลย 
31.  นายบัณฑิต   สุคนธบัณฑิต  ปฏิรูปที่ดนิจังหวัดเลย  
32.  นางพูนทรัพย์   มหาวีระรัตน์  แทนขนส่งจังหวัดเลย 
33.  นายทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
34.  นางพิสมัย  ปาเบี้ย   แทนวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
35.  นายสมบูรณ์   สุริยะ   แทนยุติธรรมจังหวัดเลย 
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36.  นายอมร  ลำมะนา   ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย 
37.  นายสมบูรณ์   สุริยะ   แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 
38.  นายพงศกร     เพ็ญจนัทร์  แทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  นายธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  
40.  นางสาวจารุนันท ์ จันทร์ปิตุ  แทนพลังงานจังหวัดเลย 
41.  นายยุทธชัย  นครขวาง  แทนอัยการจังหวัดเลย 
42.  นายทวีวัฒน์   เสนาะล้ำ  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย 
43.  นายประยุทธ  แก้วยอด  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทางกฎหมาย  

       และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
44.  นายธนะรัชต์   โฉมมงคล  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
45.  นายธนเดช  ศรีวิเชียร  แทนผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เลย 
46.  นางสาวณัชฐิณี   ปลีกล่ำรัตนสิริ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย   
47.  นายไพโรจน์   พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
48.  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
49.  นายภูม ิ  พระรักหา  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ 
50.  นายพิสุทธิ์   แสนเมือง  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 
51.  นายปัญญา   ศาสตรา   ผอ.สนง.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
52.  นางสุนทรี  ฝางนอก   แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 
53.  นพ.อาทิตย์   เล่าสุอังกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
54.  นายอํานวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
55.  นายเจริญ   แสงอรุณ   แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที ่๑   
56.  นางอัศนีย์   นาราศรี   แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) 
57.  นางโชติรส   หอมภักดี  แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
58.  นายณรงค์เดช   ดวงชัย   แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย 
59.  นางสาวจุฑามาศ  จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
60.  นายสนธยา  ดวงแข   แทนนายด่านศุลกากรท่าลี่ 
61.  นางหัทยา   ทิพยะวัฒน์  นายด่านศุลกากรเชียงคาน 
62.  นายชญชล   เอกธนะนวกุล  แทนสรรพากรพ้ืนที่เลย 
63.  นางภาวนา  เกียรติชูศกัด์ิ  สรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
64.  นางสาววิชาดา  จุ่นบุญ   ธนารักษ์พ้ืนที่เลย  
65.  นายพรเทพ   พงศ์โอภาส  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา  
66.  นายบัญชา  ภู่อมร   หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย  
67.  นายจโิรจ  เดชแพง   แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี) 
68.  นางศศิรัศมี   จันทร์ฤาชัย  แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
69.  นายชัยยันต์  สุรธรรม   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย   
70.  นายวิญญู  เจ๊กชื่น   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย   
71.  นางสาวอัญชลี  เชื้อบุญมี  แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
72.  นางสาวธารารัตน ์ บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
73.  นายบุญรอด  คำทะสี   แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรทีสู่ง) 
74.  นายวรพงษ์  ภูมิโสม   แทนผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) 
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75.  นายณรงค์   เพชรล้ำ   ผอ.ศูนย์วิจัยพฒันาอาหารสัตว์เลย  
76.  นายตราครุฑ   ศิลาสุวรรณ  ผอ.ศูนยว์ิจัยพชืสวนจังหวัดเลย  
77.  นายอัษฎาวุฒ ิ  พันธเสริม  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เลย  
78. นายคํานวณ   โพธิ์น้อย   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย  
79.  นายเฉลียว  ผาบุญ   หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่ 
80.  นายเพ่ิมศักดิ์  กนิษฐชาต  หวัหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   
81.  พันเอก อํานวย   ยอดพันธ์  แทนผบ. มทบ.28 
82.  พ.ท.(หญิง) ศรินธร ท้าวฤทธิ์   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
83.  ร.ท.ชินกร  กุตัน   แทนผบ.นพค. 23 
84.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลาง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที ่21 
85.   ร.อ.จำนงค์  หาบ้านแท่น  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
86.   ร.อ.ประวุฒิ  นิยมจันทร์  สถานีเรือเชียงคาน นรข.เขตหนองคาย 
87.   พ.ต.ท.ชมพล  ใหญ่ยิ่ง   สว.รน.กก ๑๑ บก.รน.(ตำรวจน้ำ)    
88.   ผศ.ชัชชัย   พีรกมล   แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
89.   นายประจักษ์   เลขตะระโก  แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   
90.   นางสาวพรทิพา  วชิราภรณ ์  แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
91.   นายสุริยา  พิมพ์ศรี   แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม 
92.   นายเรวัตร ์  จตุพรม   แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 52  
93.   นายชาญวิทย์   บัวหนอง  แทนนายอำเภอเมืองเลย 
94.   นายประยูร  อรัญรุท   นายอำเภอวังสะพุง 
95.   นายชัชพงษ์  อาจแก้ว   นายอำเภอเชียงคาน 
96.   นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม  นายอำเภอด่านซ้าย 
97.   นายชัยภูมินทร์  แยบดีกีรติวรา  แทนนายอำเภอท่าลี่ 
98.   นายสมคิด  พงศส์มานวรกุล  นายอำเภอภูเรือ 
99. นายภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  แทนนายอำเภอภูกระดึง 
100. สิบเอก เชษฐา   ชาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม 
101. นายนที   พรมภักดี  นายอำเภอนาแห้ว 
102. นายกฤษฎา  โพธิ์ชัย   นายอำเภอนาด้วง      
103. นายพงศ์ธณนท์  ปัญญาประชุม  นายอำเภอภูหลวง 
104. ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี   นายอำเภอผาขาว 
105. นายวิทยา  สันติกลุ   นายอำเภอเอราวัณ 
106. นายต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นายอำเภอหนองหิน 
107. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีคำแดง  ผกก.สภ.ท่าลี่ 
108. พ.ต.อ.ปรีชา  เก่งสาริกิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
109. พ.ต.ท.สำเนาว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง  
110. พ.ต.ท.ณัทญา  ทองจนัทร์  แทน ผกก.สภ.เชียงคาน  
111. พ.ต.ท.บุญชัย  สิมพลา   แทนผกก.สภ.ภูเรือ  
112. พ.ต.อ.สายสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอราวัณ  
113. พ.ต.ท.ปราโมทย์ ตระกูลเสถียร  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง  
114. พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง 

/115.พ.ต.อ....4 
 



-  4  - 
115. พ.ต.อ.สมชาย  ศรีคำแดง   แทน ผกก.สภ.ท่าลี่ 
116. พ.ต.ท.รกัศักด์ิ  ภูแต้ม   แทนผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
117. พ.ต.อ.บุญเลิศ  ราชพรหมมา  ผกก.สภ.หนองหนิ  
118. พ.ต.ต.ไพบูลย์  ศิริสถิตย์   แทนผกก.สภ.นาแห้ว  
119. พ.ต.ท.สฤษดิ์  มณีเนตร  แทนผกก.สภ.นาดินดำ 
120. พ.ต.ท.คำมูล  สีสะอาด   แทนผกก.สภ.โพนทอง 
121. พ.ต.ท.วิมล  นามป้อง   แทนผกก.สภ.โคกงาม 
122. นายพิเศษศักด์ิ  ภักดีเทวา  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
123. นายภัทรดิฐ  สิงหเสนี   ที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
124. นายทวิชาติ  นิลกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย  
125. นายณัฐวัฒน์   การิสุข   แทนผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 
126. นายกวี   ไพศาลศรี  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเลย  
127. นายเกรียงฤทธิ์   ผิวเหลือง  แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   
128. นายนิคม   สุระเกตุ   แทนนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
129. นางสุขใจ  แก้วไสย์   รก.นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
130. นายนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบาลเมืองเลย 
131. นายประพนธ์   พลอยพุ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย  
132. นายธรรมนูญ   ภาคธูป   ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษเลย 
133. นายเกยีรติพงษ์   คชวงษ ์  ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 
134. นายสราวุฒิ  วิเศษรัตน์  ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  
135. นายสิทธิพร  อุ่นเมืองแก้ว  แทนผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
136. นางสาวณัฐธิดา  ดอนสำราญ  แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 
137. นายทินกร   เกษเกษร  แทนประธานชมรมนายก อบต.จ.เลย 
138. นายหินชนวน  อโศกตระกูล  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนเกษตรกรสาขา จ.เลย 
139. นายก้าน  ภุณะวงศ์  ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย 
140. นายวสันต์   ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จ.เลย 
141. นายประจกัษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงานดำรงธรรม จ.เลย  
142. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน จ.เลย 
143. นางสาวทัศนา  บุตรศรีคุ้ย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย  
144. นายสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
145. นางจินตนา  ชัชวาลวงศ ์  แทนเสมียนตราจังหวัดเลย 
146. นายพร้อมพงษ์  โกษผล   แทนเลขานุการ สนง.ศอก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย 
147. นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนจ.เลย 
148. นายรฐักรณ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สนจ.เลย 
149. นางสาวพัตราภรณ์ มูลทานี   เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานจังหวัดเลย   
150. นางสาวกิตตมิา  พรหมจักร  เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานจังหวัดเลย   
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. สัสดีจังหวัดเลย        ติดราชการ 
2.   ศึกษาธิการจังหวัดเลย       ติดราชการ 
3.   ผอ.สถานีวิทยุ อส.มท.จังหวัดเลย      ติดราชการ 
4. ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย     ติดราชการ 
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5. ผอ.ศนูยว์ิจัยเพราะพันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดเลย    ติดราชการ 
6. ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่8 (ขอนแกน่)    ติดราชการ 
7. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซา้ย    ติดราชการ 
8. หวัหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย     ติดราชการ 
9.   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ติดราชการ 
10. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง      ติดราชการ 
11. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต    ติดราชการ  
12. หัวหน้าหน่วยอนุรักษแ์ละจัดการตน้น้ำลำห้วยสัก    ติดราชการ 
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย     ติดราชการ 
14. หนว่ยประสานงานชายแดนที่ 2      ติดราชการ 
15. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247      ติดราชการ 
16. สารวตัรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๖ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเทีย่ว ติดราชการ 
17. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246      ติดราชการ   
18. ผกก.สภ.ด่านซ้าย       ติดราชการ 
19. ผกก.สภ.ปากชม        ติดราชการ 
20. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดราชการ 
21. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
22. ผกก.สภ.นาด้วง        ติดราชการ 
23. ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย    ติดราชการ 
24. ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.เลย      ติดราชการ 
25. จา่จังหวัดเลย        ติดราชการ 
26. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
27. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย    ติดภารกิจ 
28. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย     ติดภารกิจ 
29. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย     ติดภารกจิ 
30. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย      ติดภารกจิ 
31. โทรศัพท์จังหวัดเลย       ติดภารกิจ 
32. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย     ติดภารกิจ 
33. หวัหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
34. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
35. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองเลย     ติดราชการ 
36. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
37. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
38. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจงัหวัดเลย     ติดภารกิจ    
39. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
40. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภารกจิ 
41. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเลย     ติดภารกจิ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ 8/๒๕๖2 วันพฤหัสบดีที่                
 29 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. และได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระฯ  
                   ๒. ผู้เขา้ร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  
       พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      3. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จำนวน 2 ราย (ทีท่ำการปกครองจังหวัดเลย) 
   4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2562             
   ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวติแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี  
   2562 จำนวน 3 รางวลั (ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย) 
   5. การมอบโลป่ระกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุน 
   ประกันสังคมดีเด่น จำนวน 2 ราย (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย) 
   6. การมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่
   ส่งเสริมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562จำนวน 4 ราย (สำนักงาน 
   วัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
   7. การมอบโลร่างวัลและประกาศนียบัตร (สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย) รายละเอียดดังนี้  
       7.1 การมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย 
       7.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน 6 ราย  
   8. การมอบเกียรติบัตรแกอ่าสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นจังหวัดเลย  
   จำนวน 14 ราย (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย) 
   9. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดการทีมครูผู้ควบคุมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
   ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรสีะเกษ จำนวน 4 ประเภทการแข่งขัน (วิทยาลัยเทคนิคเลย) 
   10. รายงานความคืบหน้าโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า (มทบ.28) 
   11. ข่าวเด่นรอบเดือน สิงหาคม  2562 (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)  
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น/ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่     
   -  นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ตำแหน่งเดิม  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานป.ป.ช.  
 ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย   

   1.๒  ข้าราชการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
   1. ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ ์หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลยย้ายไปดำรง 
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
   2. นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่าน 
   3. นายปัญญา ศาสตรา  ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเลย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.
   จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 1.3  การมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย 
         นายภัทรดิฐ สิงหเสนี ทีป่รึกษา ผวจ.เลย  มอบเงนิสนบัสนนุการดำเนนิงานกองอาสารักษา
   ดนิแดนจังหวัดเลย จำนวนเงนิ 100,000 บาท 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุฯ ครั้งที ่7/๒๕62 ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕62 
                             ซึ่งจัดประชมุฯ เม่ือวันศุกร์ที ่26  กรกฎาคม   2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรกั ชั้น ๕ 
         ศาลากลางจังหวัดเลย (สำนักงานจังหวัดเลย) 
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      - รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด  24  หน้า โดยสำนักงานจังหวัดเลยได้แจ้งใหทุ้กทา่น    
           ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปทีเ่มนูประชาสัมพันธ์หวัขอ้   
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แลว้  ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว     

330 ลงวันที่  14 สิงหาคม  2562 
มติทีป่ระชุม  รบัทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่7/๒๕62 ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕62 
                              ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕         
   ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/๒๕62 ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ 
   เม่ือวันศุกร์ที่ 26  กรกฎาคม ห้องประชมุศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดเลย 
   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
          4.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ             
        (ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย)  

  ผลการดำเนินกิจกรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเลย    
     ประจำเดือน สิงหาคม 2562 การปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาจำนวน 18 ครั้ง ผู้เข้าร่วม

   จำนวน 2,414 คนอบรมขยายผลจิตอาสา 904 จำนวน 1 ครั้งจำนวน 200 คนรวมผู้เข้า
   อบรมจนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 22,515 คนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา  
   ลำน้ำ ลำคลอง จังหวัดเลย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์ 
   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลำน้ำห้วย
   น้ำพาว หมู่ที่ 8 บ้านเพชรเจริญ อ.เมืองเลย จังหวัดเลย มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
   ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
         4.2 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปี    

      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจำเดือน กันยายน 2562 (ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย)
 กำหนดจัดออกให้บริการ ในวันพุธที่ 18  กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินการคือ     
      โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชฒ จังหวัดเลย จึงเรียน     
      ประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบและขอเชิญร่วมในการดำเนินโครงการฯ ตามวัน เวลาและ

   สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน                     
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ    

 4.3 สรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน
 จังหวัดเลย เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ตำบลเขาแก้ว        
 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
       1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายโสกเก่า-อุมุง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

   ยาว 6,250 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการฯ บ้านโสกเก่าหมู่ที่ 10 ตำบลเขาแก้วกิโลเมตรที่ 
   4 ถึงบ้านอุมุงหมู่ที่ 10 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการดำเนินงานองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดเลย ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ    
   พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว รอการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อไป 2. โครงการก่อสร้าง
   ถนนแอสฟัลท์ติก สายนาป่าหนาด-จอมศรี (ข้างเทศบาลฯ) บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4     
   ขนาดกว้าง 6เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 3,550 เมตร ถึงบ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี 
   อำเภอเชียงคาน หลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเทศกาลสามารถลดระยะทางได้ถึง 2 กิโลเมตร 

/ผลการ...8 

ปลัด จ.เลย 
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   ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้ขอรับการสนับสนุนประมาณจาก 
   งบอุดหนุนเฉพาะกิจไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วรอการจัดสรร 
   งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 3. โครงการขุดลอกและปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
   อ่างวังเปือย บ้านโสกใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแกว้ อำเภอเชียงคานผลการดำเนินงาน  
   โครงการชลประทานเลย ได้เข้าไปสำรวจพ้ืนที่แล้ว เห็นสมควรดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บ
   น้ำและก่อสร้างคลองส่งน้ำ โดยจะได้ดำเนินการออกแบบต่อไป 4.โรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่
   ครบชั้นเรียนผลการดำเนินงาน: ศึกษาธิการจังหวัดเลยและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
   การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ ได้ร่วมกันประชุม   
   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคาน 
   จังหวัดเลย เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานข้อมูลนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
   เรียบร้อยแล้ว 5. เรื่องหนอนกระทู้ที่แพร่ระบาดในพ้ืนทีต่ำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน  
   จังหวัดเลยผลการดำเนินงาน: เกษตรจังหวัดเลยร่วมกับอำเภอเชียงคาน ได้นำจิตอาสา     
   ในพ้ืนที่ สาธิตการแก้ไขปัญหาและร่วมกันลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
ประธาน     โครงการดำเนินงานนี้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เสนอไว้คราวออกหน่วย
   บริการฯ ขอบคณุทุกส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และ 
   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย) ประจำเดือน
   สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (สำนักงานคลัง 
   จังหวัดเลย) 
รกท.คลัง จ.เลย         งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,119.56 
   ล้านบาทจัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน 316.28 ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน  
   4,105.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.19 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
   ไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน  
   4,421.46 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 86.36 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.64  เมื่อเปรียบเทียบผล
   การเบิกจ่ายระดับประเทศ จังหวัดเลยอยู่ในลำดับที่ 18 โดยจำแนก ดังนี้ 

  1) รายจ่ายประจำจำนวน 2,802.63 ล้านบาทจัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS จำนวน           
   14.74 ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน 2,511.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 89.60 เป้าหมายการใช้
   จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณจำนวน 2,525.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 90.12 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 
   9.88 สำหรับผลการเบิกจ่ายจังหวัดเลยอยู่ในลำดับที่ 23 ของประเทศ 

  2) รายจ่ายลงทุนจำนวน 2 ,316.93 ล้านบาทจัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน         
   301.54 ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน 1,594.15 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.80 เป้าหมาย
   การใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที ่4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงิน 
   งบประมาณจำนวน 1,895.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.82 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 
   18.18 สำหรับผลการเบิกจ่ายจังหวัดเลย อยู่ในลำดับที่ 30 ของประเทศ 

  งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 225.59 ล้านบาทจัดทำ PO ในระบบ 
   GFMIS จำนวน 46.70 ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน 132.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.72 
   เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงิน
   งบประมาณ จำนวน 179.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 79.72 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.58 
   สำหรับผลการเบิกจ่ายจังหวัดเลยอยู่ในลำดับที ่30 ของประเทศ โดยจำแนก ดังนี้ 

/1) รายจ่าย...9 



-  9  - 
  1) รายจ่ายประจำจำนวน 53.23 ล้านบาทจัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน 0.93  

   ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน 29.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55.97 เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน             
   งบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
   จำนวน  30.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  57.72 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 42.28  
   สำหรับผลการเบิกจ่ายจังหวัดเลยอยู่ในลำดับที ่63 ของประเทศ  

   2) รายจ่ายลงทุนจำนวน 172.36 ล้านบาท ส่วนราชการเป็นหน่วยดำเนินการเองจัดทำ 
   PO ในระบบ GFMIS จำนวน 45.77 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 102.67 ล้านบาท        
   คิดเป็นร้อยละ 59.57 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 148.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 86.12 
   ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.88 สำหรับผลการเบิกจ่ายจังหวัดเลยอยู่ในลำดับที่  25           
   ของประเทศ งบท้องถิ่นจังหวัดเลย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
   ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 479.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 211.92 ล้านบาท       
   คิดเป็นร้อยละ 44.20 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 
   100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 211.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
   44.20 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 55.80 โดยจำแนก ดังนี้ 

  1) รายจ่ายประจำจำนวน 11.57 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 4.84 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ   
   41.84 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 จังหวัด
   เลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 4.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.84 ต่ำกว่า 
   เป้าหมายร้อยละ 58.16  

  2) รายจ่ายลงทุนจำนวน 467.86 ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน 207.07 ล้านบาทคิดเป็น 
   ร้อยละ 44.26 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน  207.07 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 44.26 
   ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 55.74 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน
   ทั้งสิ้น 678.51 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน  579.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.39      

    งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ประกอบด้วยจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย      
   จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ 
   ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 497.66 ล้านบาทจัดทำ PO 
   ในระบบ GFMIS จำนวน 157.50 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 218.79 ล้านบาท คิดเป็น
   ร้อยละ 43.96 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 
   จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 376.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75.61 
   ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.39 โดยจำแนกดังนี้ 1) รายจ่ายประจำจำนวน58.67 ล้านบาท 
   จัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน 5.00 ล้านบาทเบิกจ่ายจำนวน 20.80 ล้านบาท     
   คิดเป็นร้อยละ35.45 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 
   100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 25.80 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ  
   43.97 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 56.03 2) รายจ่ายลงทุนจำนวน 438.99 ล้านบาท  
   จัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน 152.50 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน 197.99 ล้านบาทหรือคิด
   เป็นร้อยละ 45.10 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 
   100 จังหวัดเลยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 350.49 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ  
   79.84 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.16 4.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการดำเนินการ 
   ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที ่กค 0402.5/ว 76 ลงวันที่ 
   25 กรกฎาคม 2562 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณ ี

/อยู่ระหว่าง...10 
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   อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
   ภาครัฐ 2) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนทีสุ่ดทีก่ค 0402.5/ ว 351 ลงวันที่ 24  กรกฎาคม 

      2562 การขยายเวลาเก็บรักษา งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
   3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562  
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 
   2562 สำนักงานคลังจังหวัดเลยจะเปิดให้บริการคำปรึกษาแนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณ
   ถึงเวลา 18.00 น.  
ประธาน   1. ให้ท้องถิ่นจังหวัดเลยตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเบิกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
   เพ่ิมเติมเบิกจ่ายให้ทันกำหนดเวลา 
   2. จัดทำสรุปหัวข้อเรื่องหนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน และดำเนินการการแจ้งเวียนทุกส่วน
   ราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
มติที่ประชุม    รับทราบ    
   4. 5 รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน สิงหาคม 2562 และการคาดหมาย 
         ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน สิงหาคม 2562 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 

  พยากรณ์อากาศมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
     ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลในภาคเหนือ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน
    ที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับทะเลอันดามัน

ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 
เมตรส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่งพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล”บริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่
ละติจูด 17.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.3 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลาง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว
ประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและ
เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อ
ลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ทำให้
ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่ง บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเริ่มมีผลกระทบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้นภาคเหนือและภาค
อ่ืนๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่
ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหล  

มติที่ประชุม รบัทราบ              
    4.6 รายงานสถานการณ์น้ำปี 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (โครงการชลประทานเลย) 
          สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดเลย 1. อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ 1.1 อ่างเก็บน้ำน้ำเลยอัน
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูหลวง ความจุปกติ 35.807 ล้านลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 
 36.845 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102.90 % ของความจุอ่างแนวโน้มลดลง 1.2 อ่างเก็บน้ำ
 ห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย ความจุปกติ 26.500 ล้านลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 5.238 ล้านลบ.ม. 

/คิดเป็น...11 
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  คิดเป็น 19.77 % ของความจุอ่างฯ แนวโน้มเพ่ิมขึ้นปัจจุบันส่งให้น้ำประปาวันละ 6,000 

ลบ.ม.เนื่องจากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ 2. อ่างเก็บน้ำอ่ืนๆ 2.1อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 
รวมจำนวน 14 แห่ง มีปริมาณน้ำ 67.467 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.25 % ของความจุ
อ่างมีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำ 50– 100% จำนวน 6 แห่งและมีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำต่ำกว่า 50 % 
จำนวน 8 แห่ง 2.2 อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กรวมจำนวน 121 แห่ง (ถ่ายโอนให้ท้องถิ่น 105 
แห่ง) มีปริมาณน้ำ 14.069 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 48.44 % ของความจุอ่าง 

 การให้ความช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมโครงการชลประทานเลย ได้เตรียม
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง และได้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแรงของโครงสร้างเขื่อน/
อ่างเก็บน้ำแล้ว สภาพเขื่อนยังแข็งแรงดีและเฝ้าติดตามสถานการณ์นำ้อย่างใกล้ชิด การช่วยเหลือภัยแล้ง 

 1. โครงการชลประทานเลยได้สูบน้ำจากแม่น้ำเลย (ระบายมาจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ) เพ่ือสนับสนุนน้ำดิบแกก่ารประปาเลย ประมาณวันละ 20,000 ลบ.ม 

มติที่ประชุม       รับทราบ                  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1  การดำเนินงานตามวาระขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเทีย่วและการกีฬา 
   (ทอ่งเทีย่วและกีฬาจังหวัดเลย คณะทำงานและเลขานุการ)  

   ด้านการท่องเที่ยว  
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาจังหวัดเลย นำคณะผู้ประกอบการด้านการ
  ท่องเทีย่วเข้าร่วมโครงการการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการพัฒนาบริการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562 รุ่นที ่4 ระหว่างวนัที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ 

            จังหวัดเลย และศึกษาดูงานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร จำนวน 88 คน 
ด้านกีฬา รายงานผลการจัดการแข่งขัน “โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี” ประจำปี 2562  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี                 
โดยกำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดเลย ระหว่างวันที่  14  -  18  สิงหาคม  
๒๕62 ณ โรงยิมเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองเลย ประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่            
ทีมโรงเรียนบ้านเหมือนแบ่งเงินบำรุงทีม 7,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง เงินบำรุงทีม 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม
โรงเรียนบ้านท่าลี่ เงินบำรุงทีม 3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านบึง
สวรรค์ เงินบำรุงทีม 1,500 บาทประเภททีมหญิงชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านท่าลี่เงิน
บำรุงทีม 7,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านป่าบงเงินบำรุงทีม  
5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือเงินบำรุงทีม 
3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 3ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านนาแปนเงินบำรุงทีม 1,500  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะทำงานและเลขานุการ) 
      โครงการผู้สูงอายTุhailoei ๔.๐ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าว (สสจ.เลย)   
 วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาผู้สูงวัยที่มีสุขภาพช่องปากดี โดยผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยฟันดี

วัย 80 ปี  ได้แก่นางทิพร เภาแสน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย            
เกิด: ๖ เมษายน ๒๔๘๒ อายุ: ๘๐ ปี ๔ เดือน มีฟันใช้งาน: ๒๙ ซี่ ๘ คู่สบ ผู้สูงวัยฟันดีวัย 90 ปี       
นายสมควร ศรีบุรินทร์ ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย อายุ ๑๐๒ ปี   มีฟันใช้
งาน: ๒๘ ซี่ ๗ คู่สบ 

/รายงาน...12 
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รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ปี หลวงพ่อสายทองประจำเดือน
สิงหาคม 2562 (โรงพยาบาลเลย)  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    คณะที ่๓  ด้าน Agriculture เลยเมอืงแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน                

   (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะทำงานและเลขานุการ) 
            การขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง "       
      ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดเลย 
     วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ       
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 3. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถ
พัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ผลการดำเนินงาน การอบรมหลักสูตรกลางดำเนินการ
อบรมแล้วเสร็จ เมื่อ 3-36 เมษายน 2562 จำนวน 16 รุ่น มีการแบ่งส่วนราชการ        
(พ่ีเลี้ยง) ดูแลอำเภอที่รับผิดชอบ งบประมาณ อบรมหลักสูตรกลาง (โอนเงินเบิกจ่ายแทน
กัน) 683,100 บ. เบิกจ่าย 612,000 บาทส่งคืนเงินงบประมาณ 71,100 บาท       
การมอบปัจจัยการผลิต  1. ด้านพืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและพืชผักสวนครัว 1,179 ชุดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลยต้น
หม่อนกินผลสด จำนวน 5 ตัน /รายสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยมอบต้นมะนาว 2 ต้น/ราย 
2. ด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จืดเลยพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียร) จำนวน  840ตัว /ราย 3. ด้านปศุสัตว์สำนักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเลย มอบไก่พันธุ์ไข่จำนวน 5 ตัว/รายพร้อมด้วยอาหาร 10 กก.และเวชภัณฑ์ 
4. สถานีพัฒนาที่ดินเลย มอบถัง 1,391 ใบกากน้ำตาล 1,391 แกลลอน พร้อมด้วย
สับปะรดเพ่ือทำน้ำหมักรายละ 50 กิโลกรัม ปัญหา/อุปสรรคเกษตรกรมีการทำบัญชี
ครัวเรือนแต่ไม่ต่อเนื่องเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน
ทำกินการแจกปัจจัยการผลิต ไม่พร้อมเพรียงกันต้องนัดเกษตรกรหลายครั้งข้อเสนอแนะให้
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่คอยให้คำแนะนำ ชี้แจง สร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการจัดทำผังแปลงและการทำบัญชีครัวเรือนควรหากิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรที่มีความตั้งใจที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากคุณสมบัติ
เช่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีแหล่งน้ำ 6. ผลสัมฤทธิ์เกษตรกรมีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้นมีไกป่ลาผัก 

/ปลอดสารพษิ...13 

ผู้แทนเกษตร 
และสหกรณ์ จ.เลย 
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ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนลดการใช้สารเคมทีำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  

(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะทำงานและเลขานุการ)   
 ๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  จากพระราชดำริสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยโดย
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
จำนวน ๓ กลุ่มได้แก่กลุ่มบ้านปากห้วย - ปากคาน อำเภอท่าลี่ (ผลิตภัณฑ์กล้วยมันส์คำ) 
กลุ่มบ้านดงน้อยอำเภอผาขาว (ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ไข่เค็ม ๓ ก และผักปลอดสารพิษ) และกลุ่ม
บ้านนาเจริญ อำเภอภูกระดึง (ผลิตภัณฑ์หน่อไม้แปรรูป) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
ได้ดำเนินการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์และโลโก้ให้กับกลุ่มฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมี
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้  ๑. กลุ่มบ้านปากห้วย - ปากคาน อำเภอท่าลี่  
(ผลิตภัณฑ์กล้วยมันส์คำ) สอจ.เลย ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ให้กับบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดซองฟอยล์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมอัดก๊าซไนโตรเจน จากร่างตัวอย่างบรรจุ
ภัณฑ์เดิมที่ได้นำเสนอในคราวการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว ให้มีความน่าสนใจ
และมีรายละเอียดข้อมูลในบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเลย เพ่ือร่วมกันพิจารณารูปแบบโดยมีแนวคิดในการออกแบบอักษรของ ๓ 
ก. ใหส้ามารถมองเป็น ๓ Dได้อีกมิติหนึ่งอีกด้วยเช่นกันซึ่งในมิติที่ ๑ คือ ๓ ก หมายถึง การ
ใช้เกลือ ๓ ชนิด ได้แก่ เกลือไอโอดีนเกลือสินเธาว์ และเกลือแกงและอีกในมิติหนึ่ง คือ ๓ D 
มีความหมายดังนี้  ๑. Delicious คือ รสชาติ และความอร่อย 2.Delight คือ ความสุข 
ความสุขที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ การใส่ใจของกลุ่มที่ต้องการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้
ผู้บริโภค 3.Deluxe คือ ความพิเศษหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษและมีคุณภาพ
ทั้งนี้ ทาง สอจ.เลยจะได้ดำเนินการนำโลโก้ไปใช้เพ่ือจัดทำบรรจุภัณฑ์กล่องไข่เค็มให้กับ
กลุ่มต่อไป       
๒. การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจั งหวัดเลย สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 
๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรด้วยเครื่องกวนผลไม้ (อาทิเช่น มะม่วง กล้วย) ของกลุ่มแปรรูปเกษตรบ้านห้วย
ผักกูด หมู่ ๖ ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเลย โดยกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ลงพ้ืนที่ ณ กลุ่มผู้ผลิต
ดังกล่าวข้างต้นสอบถามประเด็นปัญหาและความต้องการต่าง ๆ เพ่ือนำไปเป็นข้อมูล
ประกอบการประชุมจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเลยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในวันที่  11 กรกฎาคม ๒๕62 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ให้
คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อีกด้วย 
๓. โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย โดย กลุ่มส่ง เสริม
อุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เพ่ือร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนา 
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ผู้แทนอุตสาหกรรม 
จ.เลย 
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กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เชื่อมโยงการท่องเที่ ยวในชุมชนตามโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย
พ้ืนเมืองบ้านไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยซึ่งในครั้งนี้ 
คณะที่ปรึกษาได้ฝึกอบรมให้กลุ่มสตรีฯ ทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแจ่วอด (ซึ่งเป็นน้ำพริกของชาว
ไทดำ บ้านนาป่าหนาด ที่นำใบบอนมาแปรรูป) โดยได้มีการทดสอบสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
และใช้กระบวนการในการยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพให้นานยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเป็นของฝากประจำหมู่บ้านและจัดจำหน่ายต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลยคณะทำงานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในภาพรวม (สำนักงานสาธารณสุขจ.เลย)  
2) สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ประจำเดือน สิงหาคม 2562   

        1. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีในเกษตรกร (อำเภอด่านซ้าย)   
  การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3 R อำเภอด่านซ้าย ได้แก่ Reduce ลดการใช้
      พลาสติกหลีกเลี่ยงโฟมการจัดการขยะในช่วงเทศกาลงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักและงานผีตา

โขน REUSEใช้ซ้ำใช้ให้คุ้มค่า Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะทุกตำบล 
การดำเนินงานด่านซ้ายกรีนเนต DGN ค้นหาเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการให้
ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร/การตรวจแปลงกระบวนการตรวจ
รับรองคุณภาพแปลงปลูกที่เหมาะสมกับบริบท (PGSระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม) เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าลดการบุกรุกป่ามีอาชีพเพ่ิมรายได้ที่มั่นคงตรวจวัดคุณภาพผลผลิตสร้างแบรนด์แก่ผู้ผลิตเพ่ือ
การแข่งขันทางการตลาดรับซื้อจัดหาแหล่งจำหน่ายเพ่ือให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงรพร.ด่าน
ซ้ายรับซื้อโดยตรงเพ่ือปรุงเป็นอาหารผู้ป่วยตลาดนัดผักปลอดภัย ณ ลานจอดรถ รพ. ทุกเช้าวัน
จันทร์ จำหน่ายตลาดประชารัฐทุกเช้าวันอังคาร วันศุกร์ และเย็นวันเสาร์ จำหน่ายในตลาดเย็น 
ด่านซ้ายทุกวันเพ่ิมแหล่งผลิตและจำหน่ายประกาศเป็นนโยบายสาธารณะขยายพ้ืนที่การ
ดำเนินงานจาก 2 หมู่บ้านสู่ทุกตำบลเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนแกนนำอสม.และครัวเรือน
เพ่ือสร้างผักสวนครัวรัวกินได้ทุกชุมชนโรงเรียนมีแปลงผักฝึกทักษะชีวิตผลิตอาหารกลางวันการ
ตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร ๕ ตำบลได้แก่ตำบลกกสะทอน,ตำบลอิปุ่ม,ตำบลโพนสูง,ตำบล
ปากหมัน,ตำบลโคกงามผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด ๓,๒๖๘ รายการพัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขโดยกลไก พชอ.ด่านซ้ายปี 2557 ตำบลต้นแบบ คบส. ตำบลโคกงาม   
ปี 2558 ขยายตำบลคบส. ให้ครบทุกตำบลปี 2559-2560 พัฒนา อสม.เป็นนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในทุกหน่วยบริการปี 2561 ประชาคมจัดตั้งศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนได้แก่ด่านซ้าย,โคกงาม ปากหมัน บ้านผึง โป่ง       
และตูบค้อปี 2562 ทำโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ.ด่านซ้าย
ร่วมกับ สสส.และ คคส. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมสังคมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยผ่าน
โรงเรียนผู้สูงอายุโครงการดูแลผู้พิการบริบาลผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตมากกว่าคำว่าบริบาล     
คือการดูแลปี 2561 จัดตั้ง “กองทุนคนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน”มียอดเงินในกองทุน 45,020 
บาทปี 2562 จัดงาน“พาแลง ไทด่าน”เพ่ือหารายได้สมทบกองทุนมียอดเงินในกองทุน  
94,800 บาทรวมยอดเงินในกองทุน 139,820 บาท เป็นสะพานบุญส่งผ่านความห่วงใยและ
การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยรวมถึงทุนการศกึษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้ 
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    2. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการดูแลป่วยโรคจิตเวชลดการฆ่าตัวตาย (อำเภอปากชม)

  อำเภอปากชม คำขวญัถิ่นวิมานใต้น้ำตำนานนครหงส์ ลำโขงสวยสุดตางามแก่งฟ้าแก่ง
 จันทร์ถ้ำแสงธรรมนามเรืองรองร่อนทองฝั่งนทปีระเพณีลอยกระทง วิสัยทศัน์ “เมืองสีเขียว 

   น่าเที่ยวน่าอยู ่เป็นประตูแห่งการท่องเที่ยว ลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน”  

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ”
จังหวัดเลย (Zero Waste Office)โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักงาน
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 

  การจัดตั้งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 จังหวัดเลย มีเทศบาลและ 
           อบต. รวม 100 แห่ง จัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลแล้ว 100 แห่งมีสมาชิก 42,727 ครัวเรือน   
           มี เงินจั ดสวัสดิ การรวม 11,648 ,817.39 บาทจ่ ายสวัสดิ การ 1 ,262 ราย เป็ นเงิน      
                        2,652,406.09  บาท เงินสวัสดิการคงเหลือ 8,990,135.30 บาท โครงการสำนักงานปลอด

ขยะจังหวัดเลย(Zero Waste Office)มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 ช.: ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่หรือ 3 
R:Reduce Reuse Recycle หลักการ “ประชารัฐ” กิจกรรมสำคัญ ให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานคัดแยกขยะและรวบรวมขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายทุกสองเดือนคือวันที่ 7 เดือน 

                                                                 /สิงหาคม...16 

ผู้แทนท้องถิ่น 
จ.เลย 

นอ.ปากชม 
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สิงหาคม 2562 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน  14 หน่วยงานปริมาณขยะ
รีไซเคิลจำนวน 700 กิโลกรัมเป็นเงิน 2,505 บาทแจ้งกำหนดแผนวันรับซื้อขยะโครงการ 
“สำนักงานปลอดขยะ”จังหวัดเลย (Zero Waste Office)ในวันที่  9 ตุลาคม 2562     
เวลา 13.30 น.ณ สนามหญ้าด้านหลังศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) และนำเสนอ
โครงการ มอบต้นไม้แทนพวงหรีดลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

       (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะทำงานและเลขานุการ) 
6.1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ วัดโพธิ์ชัย   
กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม๒๕๖๒วัดโพธิ์ชัยมงคล 

 หน่วยงานเจ้าภาพ:กระทรวงศึกษาธิการจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คนวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
 ๒๕๖๒ วัดใกล้บ้าน(บุญข้าวประดับดิน)หน่วยงานเจ้าภาพ: งด เชิญร่วมกิจกรรมวัดใกล้บ้าน 

   กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ครั้งต่อไปประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ 
 กันยายน ๒๕๖๒ (งด) บุญข้าวสากร่วมกิจกรรมวัดใกล้บ้าน วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
 วัดโพนสูง ต.นาอาน หน่วยงานเจ้าภาพ:ส่วนราชการสังกัดอำเภอเมืองเลย 

  6.2 โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลาะเลยฯ ถนนสายวัฒนธรรมถนนเลาะเลย ดำเนินการ
 ระหว่าง“วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒”โดยได้รับความร่วมมือเป็น
 อย่างดีจากทุกภาคส่วนการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตั้งแต่เดือนต.ค.๖๑–ส.ค.๖๒  
 รวมทั้งหมด ๔๑ ครั้งเหลืออีก ๓ ครั้งการจัดกิจกรรมในถนนสายวัฒนธรรม มีร้านค้า     
 และประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งมีร้านค้าในแต่ละเสาร์จำนวน ๓๓๐ 
 ร้านค้ามีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยครั้งละ ๓๓๐,๐๐๐ บาทการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
 ในเดือน ส.ค.๖๒ รวมทั้งหมด  ๕ ครั้งจัดกิจกรรม ๔ ครั้งเหลือ ๑ ครั้งรูปแบบการจัด
 กิจกรรม  การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าทาง
 วัฒนธรรม 

มติที่ประชมุ รับทราบ                  

คณะที่ ๗ ด้าน Education เลยเมืองแหง่การศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะทำงานและเลขานุการ) 
ประธาน             ขอขอบคุณหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาครู    

ไม่ครบชั้นเรียนและขอความร่วมมือดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนทุกแห่ง  
มติที่ประชมุ รับทราบ                  

คณะท่ี ๘ ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะทำงานและเลขานุการ)  
นอ.หนองหิน                นำเสนอวีดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม”             
                               (อำเภอหนองหิน)     
มติที่ประชมุ รับทราบ                  

ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องนำเสนอโดยเอกสาร/Power point 
6.1  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย)            

หน.สนจ.เลย   ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
   ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 34 เรื่องยุติเรื่อง    
   4 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 30 เรื่องให้คำปรึกษา (มาเอง/1567) 28 เรื่อง                 
   2. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม  
   2562 

/ตัวชี้วัด...17 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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มตทิี่ประชุม  รบัทราบ     

       6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (สนง.พาณิชย์จ.เลย)
 ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย          
       ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนจากด่านศุลกากรท่าลี่               

 ด่านศุลกากรเชียงคาน จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมือง
แพร่ อำเภอนาแห้ว มีมูลค่าการค้ารวมจำนวน 909.49 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการ
นำเข้าจำนวน 477.37 ล้านบาทและมูลค่าการส่งออก จำนวน 442.12 ล้านบาท มูลค่า
การส่งออก เดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าจำนวน 442.12 ล้านบาท 
ลดลงจากเดือนที่แล้วจำนวน 102.73 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.27 และเมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้นจำนวน 94.29 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.11 โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงจากเดือนที่แล้วได้แก่ หมวด
สินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าวัสดุก่อสร้าง และหมวดสินค้ากสิกร
รวม มูลค่าการนำเข้า เดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจำนวน477.37 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้ว 192.56 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.61 และเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นจำนวน 422.12ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 764.02 โดยสินค้าที่มีการนาเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้วได้แก่ 
หมวดสินค้าไม้ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ดุลการค้า เดือนกรกฎาคม 2562 ไทยมีดุลการค้า
จำนวน -35.25 ล้านบาทลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 89.83 ล้านบาทหรือ
ลดลง 327.83 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 112.05 โดยสปป.ลาว มีความต้องการ
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างหมวดสินค้าเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจำวัน 

มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/6.3 ข้อมูล...18 
 

ผู้แทนพาณิชย์  
จ.เลย 
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 6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลยประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (สนง.พาณิชย ์จ.เลย)
 

 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

6.4  สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลยประจำเดือน         
มิถุนายน  2562 (สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย)     

 
 
 
 
 
 

/ผลการดำเนินงาน...19 
 

ผู้แทนพาณิชย์  
จ.เลย 

แรงงาน จ.เลย 
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มตทิี่ประชุม รับทราบ 

        6.5 เผยแพร่จุลสารฉบับที ่6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562  (สำนักงานคลังจังหวัดเลย)   
     แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนกรกฎาคม 2562 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน 
          ก่อนหน้า ด้านอุปทานคาดว่าจะขยายตัวตามภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

    ด้านอุปสงค์คาดว่าจะขยายตัวตามการบรโิภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้า 
    ชายแดน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะ 
    ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 

 
/วันศุกร์...20 

 
 

รก.คลังจังหวัดเลย 
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วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) มอบหมายให้

 สำนักงานคลังจังหวัดเลยนำโดยนางสาวรัตน์ฐาภัทร พรหมพร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 และทีมงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลยจัดโครงการ “ชุมชน
 แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดเลย” เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ         
 ลดความเดือดร้อนของประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้กลไกองค์กรในชุมชนบ้าน
 พวยเด้ง ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยฝึกอบรมให้ความรู้
 ในหัวข้อวิชาการสร้างแผนชีวิตครัวเรือน สร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง (459) ความรู้ ทาง
 การเงินและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพ่ือประหยัดต้นทุนการผลิตโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จำนวนทั้งสิ้น 55 คน 

มตทิี่ประชมุ รบัทราบ 
 6.6 การนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย) 
 การนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ประกันสังคม จ.เลย         ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์

การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National-e-payment 
masterplan) และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือผลักดันการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
สำนักงานประกันสังคมเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนนโยบาย โดยรณรงค์ให้นายจ้าง
ชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย มีสถาน
ประกอบการทั้งหมด ๑,๖๙๑ แห่งแบ่งเป็นภาคเอกชน จำนวน ๑,๓๐๙ แห่ง นำส่งเงินผ่านระบบ e-
Paymentแล้วจำนวน ๓๖๐ แห่งคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ส่วนราชการจำนวน ๓๘๒ แห่ง นำส่งเงิน
ผ่านระบบ e-Paymentแล้วจำนวน ๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๙ การคุ้มครองผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๔๐ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีหลักประกันสังคมถ้วนหน้า 
จึงขยายความคุ้มครองสู่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
๔๐ ในระบบประกันสังคม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 
เงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิตและบำเหน็จชราภาพ การคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยมีผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๔๐ จำนวน ๓๒,๕๗๘ ราย มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เดือน มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ดังนี้  
๑. เงินทดแทนการขาดรายได้กรณี ประสบอันตราย/เจ็บป่วย จำนวน ๙๕๐ ราย  เป็นเงิน  
๑,๔๙๖,๔๓๐ บาท ๒. ทุพพลภาพ  จำนวน ๕ ราย (รับรายเดือนเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี) - รับเงินราย
เดือน ๆ  ละ ๘๐๐บาท จำนวน ๑ ราย รับเงินรายเดือน ๆ  ละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ราย ๓. ค่าทำศพ
จำนวน ๗๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๒,๐๐๐ บาท รับค่าทำศพ ๒๐,๐๐๐ บาท/ราย จำนวน ๖๓ ราย
เป็นเงิน๑,๒๖๐,๐๐๐ บาทรับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน ๑๔ รายๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๔๒,๐๐๐ บาทรับค่าทำศพ ๔๐,๐๐๐ บาท/ราย จำนวน ๙ ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท  

 ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ระหว่างปี ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้ประกันตน
ตามมาตรา ๔๐ สมัครใหม่ จำนวน ๕,๗๐๑ รายลาออกจำนวน ๓ รายปัจจุบันมีผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๔๐ จำนวน  ๓๒,๕๗๘ รายจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๑๕-๖๐ ปี สมัครเป็นผู้ประกันตน เพ่ือได้รับความคุ้มครองอย่างถ้วนหน้าและที่สำคัญสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ด้วย 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
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 6.7  รวมยอดจำหน่ ายสินค้าหนึ่ งตำบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์  ปี งบประมาณ พ.ศ.2562  

(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
พัฒนาการ จ.เลย  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ไดรวบรวมผลการจัดเก็บรายไดจากการจําหน่ายผลิต

ภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากทุก
อําเภอเสร็จเรียบรอยแลวรวมทั้งสิ้น ๑,788,057,561 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยแปดสิบแปดลาน       
ห้าหมื่นเจ็ดพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 86.28 คงเหลือเปาหมายคิดเปนรอยละ 
13.72   

  
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 6.8  รวมยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ผู้ประกอบการจังหวัดเลยในงานศิลปาชีพประทีปไทย  

OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
 รวมยอดจําหนาย 5,128,910 บาท (หาลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเการอยสิบบาทถวน) 

 
 6.9  สรุปผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2562 (สำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดเลย)  

 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   7.1 การจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
   พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่องาน“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”                
   (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย)  
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ผอ.สนง.ทสจ.เลย  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
    7.2 การจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจำเดือนกันยายน 2562   
แรงงาน จ.เลย    ตามท่ีจังหวัดได้กำหนดจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงายเป็นประจำทุกเดือนโดยมีส่วนราชการ  
   หน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข่าวสารทางราชการกันอย่างไม่เป็นทางการความ 
   ละเอียดแจ้งแล้วน้ัน สำหรับการจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ในเดือนกันยายน 2562 เจ้าภาพ 
   ประกอบด้วยส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน, ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด 
   กระทรวงยุติธรรม, สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลยและส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
   ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย” วันพฤหัสบดีที่  
   12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   7.3 โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานเลย  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยกำหนดจัดโครงการ “101 อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติ
   เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.            
   ณ วัดโพธ์ิ บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิม      
   พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชปณิธานของ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้
   ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพซึ่งมีการจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 
   จังหวัดเลย หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   7.4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ “ชิมช้อปใช”้ เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในประเทศ 

  กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคลงัจงัหวัดเลย ได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ 
   “ชิมช้อปใช้”เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทาง 

    อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยผูส้นใจเข้าร่วมมาตราการรฐับาลจะให้สทิธิ 2 ต่อ คือเป๋าตังช่อง 1 
    สนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาทใหแ้ก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน  
    ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application เป๋าตัง เพ่ือเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าบริการจากผู้ประกอบการ
    ที่เข้าร่วมมาตรการ และ เป๋าตัง ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสดุร้อยละ 15 ของยอดการชำระเงิน    
    ที่จ่ายจริง แต่ไมเ่กิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) สำหรับผูล้งทะเบียนเติม
    เงินเพ่ือใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พัก หรอืซื้อสนิค้าท้องถิน่จากผู้ประกอบการท่ีเข้ารว่มมาตรการ 
    เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งน้ี ในการซื้อสนิค้าและบริการดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้จ่ายเพ่ือ 
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รก.คลังจังหวัดเลย 
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