
 
 
 
 
ที่ ลย 0017.3/ว438       ส านักงานจังหวัดเลย 
         ศาลากลางจังหวัดเลย 
         ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                   9  ตุลาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง    การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9 /๒๕๖2 ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖2 

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  อัยการจังหวัดเลย, อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย,
 อัยการคุ้มครองสิทธิฯ(ส.ค.ช.),ผู้บัญชาการมณฑ-ลทหารบกที่ ๒๘, ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเลย 
           ผบ.นพค.๒๓, ผบ.ร.๘ พัน ๑, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย,หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วน, 
 รอง ผอ.รมน.จว.ลย., หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารสถานศึกษา, 
             นายอ าเภอทุกอ าเภอ, ผกก.สภ./สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยวฯ, นายด่านศุลากรท่าลี่, นายด่านศุลกากรเชียงคาน         

ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด..๒๔๖, ผบ.ร้อย ตชด.
๒๔๗, ผบ.ทพ.๒๑, ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์       
ตามพระราชด าริอ า เภอด่านซ้าย ,  นายกเทศมนตรี เมืองเลย,  นายกเทศมนตรี เมืองวั งสะพุง ,               
ประธานหอการค้าจังหวัดเลย, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย,          
ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย, ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย,            
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย (ทต.นาอ้อ),ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเลย (อบต.น้ าสวย),        
หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานจังหวัดเลย และหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 8680 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 

ตามที่จังหวัดได้จัดให้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ         
นายอ าเภอทุกอ าเภอฯลฯ ครั้งที่  1/๒๕๖2 ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน ๒๕๖2  
เวลา 09.30 .  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ าเดือน กันยายน 
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ านวน 28 หน้า สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th/LW ไปที่เมนู
ประชาสัมพันธ์  หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)                 
หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ)   
ทราบภายในวันที่ 20 ตุลาคม  ๒๕๖2  ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 9/๒๕๖2 ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖2 ทุกวาระแล้ว ส าหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ      
ครั้งที่ 10/๒๕๖2 ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ก าหนดจัดประชุมในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ 
ศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว      
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  อนึ่ง  ส านักงานจังหวัดเลย ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ฯลฯ        
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 29  สิงหาคม  2561 ว่า จะด าเนินการขับเคลื่อนวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) ในด้านที่ ๕ Loei For All เลยเมืองของทุกคน (ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชน      
ให้เข้มแข็ง ปรับปรุ งและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล ฯลฯ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป      
การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ฯลฯ จะใช้ระบบ “ส านักงานอัตโนมัติ” (ไม่มีเอกสารในการประชุมแจก     
ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ จะส่งไฟล์วาระการประชุมเข้าในกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมการจังหวัด) ก่อนวันประชุม      
โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อ าเภอทุกอ าเภอภาคเอกชน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดได้เรียนเชิญเข้าประชุมด าเนินการดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมตามช่องทางที่จังหวัดแจ้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการประชุมฯ  และสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด 
เพ่ือรับระเบียบวาระการประชุมฯ ได้อีกหนึ่งช่องทางในวันประชุม กรณีส่วนราชการ/หน่วยงาน ประสงค์จะส่งเรื่อง
บรรจุวาระประชุมฯ ให้จัดท าข้อมูล เป็นไฟล์ PDF และ หากประสงค์จะน าเสนอเรื่องเป็น Power point (ความยาว               
ต้องไม่เกิน 5 นาที) ทาง email: loei.gsg@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 หากล่วงเลยก าหนด  วันที่แจ้ง
ส านักงานจังหวัดเลยจะบรรจุวาระตามหัวข้อที่ได้รับแจ้งในการประชุมฯ เดือนถัดไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป   

 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานอ านวยการ (นันทรี)   
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐ 
โทรสาร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖   
 
                “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 9/๒๕๖2  
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 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.    นายอภินันต์   สุวรรณโค  แทนปลัดจังหวัดเลย  
6.   พ.ต.อ.ชูศักดิ์  ค าทราย   แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเลย 
7.   นายชาญชัย  คงทัน   หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
8.   นายไพฑูรย์   บับภาสังข์  แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
9.    นางสิรินทร์  วิบูลชัย   แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลย 
10.  นางทัศนีย์  ทาโบราณ   รกท.คลังจังหวัดเลย 
11.  นางเบญจวรรณ  ตัญญู   พาณิชย์จังหวัดเลย 
12.  นายนุรัตน์  พรหมดี   แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
13.  นายชัยทัต  สมิตินันท์  อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
14.  น.ส.มณีรัตน์  เสนทับพระ  แทนสถิติจังหวัดเลย  
15.  นายณัฐพงษ์   พรชัย    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
16.  นางสิริพร  สารวงษ ์  แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
17.  นายพิมล    พูลสง่า   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
18.  นายประมวล  ลาภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
19.  นางชะตา    ธุลีจันทร์   พัฒนาการจังหวัดเลย 
20.  นายจรัสพงษ์   ค าดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
21.  นางสาวสุกัญญา  องค์วิเศษไพบูลย์  แรงงานจังหวัดเลย 
22.  นางวันเพ็ญ   วิถีเทพ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 
23.  นางสาวกัณฐมณี  กุญชรมณี  แทนประกันสังคมจังหวัดเลย  
24.  นายจิระศักดิ์   พลดาหาญ  แทนจัดหางานจังหวัดเลย 
25.  นายไพบูลย์   รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
26.  นายศักดิ์ชาย   เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
27.  นางสาวนันทนิตย์ ม่านตา   แทนเกษตรจังหวัดเลย 
28.  นายวิทยา  วัฒนวิเชียร  แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 
29.  นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตย  แทนปศุสัตว์เลย 
30.  นายอิทธิพล   ขวาไทย   ประมงจังหวัดเลย 
31.  นายประสิทธิ์  พยอมหอม  แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
32.  นายประสิทธิ์  กล้าท า   ขนส่งจังหวัดเลย 
33.  นางปรียนันท์  สิทธิ์ทองหลาง  แทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
34.  นางเยาวภา  โตสงวน   วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
35.  ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์   แก้วจินดา  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
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36.  นายอมร  ล ามะนา   แทนผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดเลย 
37.  ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์   แก้วจินดา  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 
38.  นายพงศกร     เพ็ญจันทร์  แทนผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  นายธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
40.  พ.อ.สมพจน์  แสงขจาย  สัสดีจังหวัดเลย  
41.  นายธนกฤต  วรวงค ์   แทนพลังงานจังหวัดเลย 
42.  ว่าที่ ร.ต.สมสกุล   แสงไพศาล  อัยการจังหวัดเลย 
43.  นายทวีวัฒน์   เสนาะล้ า  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย 
44.  น.ส.ปิยะนุช  ไชยภา   แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  

       และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
45.  นางสาวกรมณี  จุลขันธ์   แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
46.  นายทัถชัย  โสภาพันธ ์  แทนศึกษาธิการจังหวัดเลย 
47.  นายธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เลย 
48. นายไพโรจน์   พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
49.  นายสายรุ่ง  เปล่งกลาง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1  
50.  นายพลชัย  ชุมปัญญา  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ 
51.  นางสรัญญา  บุดดา   แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 
52.  นางเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์   ผอ.สนง.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
53.  นางสุนทรี  ฝางนอก   แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 
54.  นายอ านวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
55.  นายเจริญ   แสงอรุณ   แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑   
56.  นายยุทธนา  จันทร์งาม  แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) 
57.  นางโชติรส   หอมภักดี  แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
58.  นายประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเลย 
59.  นางสาวณฐินี  สุรการณ์กุล  แทนนายด่านศุลกากรเชียงคาน 
60.  นายชญชล   เอกธนะนวกุล  แทนสรรพากรพ้ืนที่เลย 
61.  นายสันติ  โพธิ์ค า   แทนสรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
62.  นางสาววิชาดา  จุ่นบุญ   ธนารักษ์พ้ืนที่เลย  
63.  นายวิเชียร  ลุขจิตร   แทนหัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย  
64.  นายวีระศักดิ์  ประสานศรี  แทน ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
65.  นางนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
66.  นายชัยยันต์  สุรสรณ ์   แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานเลย   
67.  นางสาวจรรยา  สัตตานุสรณ์  แทนผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย 
68.  นายสุริยา  เสมา   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืด  
69.  นายเวช   ทองนาค   ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
70.  นางสาวธารารัตน ์ บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
71.  นางสาวนฤชล  สีดี   แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
72.  นายวีระพงษ์  ริมไธสง   แทนผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน)  
73.  นายชัยกระมล  ค าเมือง   แทนผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย  
74.  นางสาวยุพรพร  ภาพันธ์   แทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเลย  
75.  นายเฉลิมชัย  จันทร์ศร  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์เลย  
76. นายค านวณ   โพธิ์น้อย   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย  

/77.นายยุทธพงษ์.... 
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77.  นายยุทธพงษ์  แก้วบุก   แทนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   
78.  พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก   ผบ. มทบ.28 
79.  พ.อ.(พ)วีระพงษ์  ค าสิทธิ์   รองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
80.  พ.อ.ไชชโย  ไชยทะเศรษฐ  แทนผบ.นพค. 23 
81.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลาง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 
82.   ร.ท.บุญช ู  สอนสุภาพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
83.   นายบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   
84.   นายนิกร    สุรนาทชยานันท์  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม 
85.   นางสาวสุวาณี  วรศักดิ์   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 52  
86.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นายอ าเภอเมืองเลย 
87.   นายประยูร  อรัญรุท   นายอ าเภอวังสะพุง 
88.   นายกฤติชฎา  บุญล้อมรัตน์  แทนนายอ าเภอเชียงคาน 
89.   นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม  นายอ าเภอด่านซ้าย 
90.   นายชัยภูมินทร์  แยบดีกีรตวิรา  แทนนายอ าเภอท่าลี่ 
91.   นายปิยะชาย  ศรีบุรินทร์  แทนนายอ าเภอภูเรือ 
92. นายภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นายอ าเภอภูกระดึง 
93. สิบเอก เชษฐา   ชาวประเสริฐ  นายอ าเภอปากชม 
94. นายนที   พรมภักดี  นายอ าเภอนาแห้ว 
95. นายกฤษฎา  โพธิ์ชัย   นายอ าเภอนาด้วง      
96. นายพงศ์ธณนท์  ปัญญาประชุม  นายอ าเภอภูหลวง 
97. ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี   นายอ าเภอผาขาว 
98. นายวิทยา  สันติกุล   นายอ าเภอเอราวัณ 
99. นายต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นายอ าเภอหนองหิน 
100. พ.ต.ท.ส าเนาว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
101. พ.ต.ท.บุญชัย  สิมพลา   แทนผกก.สภ.ภูเรือ  
102. พ.ต.อ.สายสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอราวัณ  
103. พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ  โพธิ์จันทร์  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง  
104. พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง 
105. พ.ต.ท.จิรชัชยั  แสนประสิทธ ์  แทนผกก.สภ.ปากชม 
106. พ.ต.ท.บรรเจิด  ชูจัน   แทนผกก.สภ.นาด้วง 
107. พ.ต.ท.ชยพล  พรเดิม   แทนผกก.สภ.หนองหิน 
108. พ.ต.ท.สฤษดิ์  มณีเนตร  แทนผกก.สภ.นาดินด า 
109. พ.ต.ท.รักศักดิ์  ภูแต้ม   แทนผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
110. พ.ต.ท.ค ามูล  สีสะอาด   แทนผกก.สภ.โพนทอง 
111. พ.ต.ท.วิมล  นามป้อง   แทนผกก.สภ.โคกงาม 
112. นายสังคม  นาเลา   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งจังหวัดเลย  
113. นายวร   หินดี   แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  
114. นายพูลศักดิ์  ภาคธูป   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  
115. นายนิคม   สุระเกตุ   แทนนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
116. นางสุขใจ  แก้วไสย์   รก.นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
117. นายนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบาลเมืองเลย 

 
/118.นายประพันธ์.... 
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118. นายประพนธ์   พลอยพุ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย  
119. นางสาวพชรมน  บุตรทา   แทนผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษเลย 
120. นางสาวนิตยา    หัตถสินโยริน  แทนผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเลย 
121. นายตรอง  ศิริวรรณ   แทนผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
122. นายถิรวฒัน ์  ธีระไชยศานต์  แทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  
123. นายสมเกียรติ  ศิลาธนวิทย์  แทนผอ.ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
124. นางสาวณัฐธิดา  ดอนส าราญ  แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 
125. นายวสันต์   ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา จ.เลย 
126. นายประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงานด ารงธรรม จ.เลย  
127. นายนราวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน จ.เลย 
128. นางสาวทัศนา  บุตรศรีคุ้ย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย  
129. นายอภินันท์  สุวรรณาโค  จ่าจังหวัดเลย 
130. นายสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
131. นางสมพร  สิมแสน   เสมียนตราจังหวัดเลย 
132. นายประวิทย์  ภิญโญ   เลขานุการ สนง.ศอก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.เลย 
133. นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนจ.เลย 
134. นายรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สนจ.เลย 
135. นางสาวพัตราภรณ์ มูลทานี   เจ้าหน้าทีธุ่รการส านักงานจังหวัดเลย   
136. นางสาวกิตติมา  พรหมจักร  เจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานจังหวัดเลย   

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์    ติดราชการ 
3. ผอ.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดราชการ 
4. ผอ.สถานีวิทยุ อส.มท.จังหวัดเลย      ติดราชการ 
5. ผู้ก ากับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย     ติดราชการ 
6. นายด่านศุลกากรท่าลี่       ติดราชการ 
7. ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา      ติดราชการ 
8. ผอ.ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดราชการ 
9. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย    ติดราชการ 
10. หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่       ติดราชการ 
11. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย     ติดราชการ 
12.   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ติดราชการ 
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง      ติดราชการ 
14. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต     ติดราชการ 
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย     ติดราชการ 
16. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าล าห้วยสัก    ติดราชการ 
17. หน่วยประสานงานชายแดนที่ 2      ติดราชการ 
18. หัวหน้าสถานีเรือเชียงคาน นรข. เขตหนองคาย    ติดราชการ 
19. สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต ารวจน้ า)     ติดราชการ 
20. สารวตัรสถานีต ารวจท่องเที่ยว ๖ กองก ากับการ ๓ กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  ติดราชการ 

 
/21.ผบ.ร้อย (สบ.๒)...... 
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21. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246      ติดราชการ 
22. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247      ติดราชการ 
23. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      ติดราชการ 
24. ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     ติดราชการ 
25. ผกก.สภ.เมืองเลย       ติดราชการ 
26. ผกก.สภ.เชียงคาน       ติดราชการ   
27. ผกก.สภ.ด่านซ้าย        ติดราชการ 
28. ผกก.สภ.ท่าลี่        ติดราชการ 
29. ผกก.สภ.ผาขาว        ติดราชการ 
30. ผกก.สภ.นาแห้ว        ติดราชการ 
31. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดราชการ 
32. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเลย    ติดภารกิจ 
33. ที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)     ติดราชการ 
34. ผู้อ านวยการส านักงานป.ป.ช.ประจ าจังหวัดเลย    ติดราชการ 
35. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดราชการ 
36. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
37. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย     ติดราชการ 
38. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดราชการ 
39. โทรศัพท์จังหวัดเลย       ติดราชการ 
40. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดราชการ 
41. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดเลย     ติดราชการ 
42. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย     ติดราชการ 
43. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตเลย     ติดภารกิจ 
44. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
45. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
46. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
47. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
48. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
49. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนเกษตรกรสาขา จ.เลย   ติดราชการ 
50. ประธานชมรมนายก อบต.จ.เลย      ติดราชการ 
51. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย     ติดราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ เริ่มประชุม....... 
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 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่  9/๒๕๖2  
              วันศุกร์ที ่27 กันยายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
                   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 

    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
3. พิธีมอบพันธุ์ผักพระราชทานฯ (กอ.รมน.จังหวัด ล.ย) 
4. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ  
    จ านวน ๕ ราย  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
5. การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 16 ผลิตภัณฑ์ 
    (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย)  
6. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    6.1 โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จ านวน 8 ราย 
    6.2 โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
          และการจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 2 แห่ง     
7. น าเสนอผลการด าเนินงานของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) 

      8. ข่าวเด่นรอบเดือน กันยายน 2562 (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
          1) พล.ต.ต.วิบูลย์  วงศ์ก้อม ต าแหน่งเดิม  รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ได้รับแต่งตั้ง 
 ให้มาด ารงต าแหน่ง ผบก.ภ.จว.เลย 

2)  นายประเมิน  อินทวงศ์  ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ย้ายมา 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเลย 
๓) นายไพโรจน์  พรมสอน  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย หนองบัวล าภู)  
4) นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์  ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู  
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
   1) พลตรี เกียรติศักดิ์  วิเวก  ผบ.มทบ.28 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผบ.มทบ.ที่ 21 
   นครราชสีมา 

2) พล.ต.ต.มาโนช  สุภาพพูล  ผบก.ภ.จว.เลย ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผบก.สส.ภ.4 
จังหวัดขอนแก่น 
3) นางวลิาวรรณ  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ย้ายไปด ารงต าแหน่ง สถิติจังหวดัหนองบวัล าภู  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 1.3  หัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 
          1. นายพรชัย   ถมกระจ่าง    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
           2. นางเกศษิณ ล ามะยศ  เกษตรจังหวัดเลย 

/3.นายบัณฑิต…. 
 

ประธาน 
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 3. นายบัณฑิต  สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
 4. นายเกียรติพงษ์   คชวงษ ์  ผอ.ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
      ส านักงานเลย 
 5. นายธนะรัชต ์  โฉมมงคล ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
          6.  นางสาวณัชฐินี   ปลีกล่ ารัตนสิริ   หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
 7. นายชัชพงษ์  อาจแก้ว  นายอ าเภอเชียงคาน 
          8. นายบุญเลิศ      ลันทนา            นายอ าเภอท่าลี่ 
          9. นายสมคิด       พงศ์สมานวรกุล นายอ าเภอภูเรือ 

10. พ.ต.อ.สุจินต์    นาวาเรือน ผกก.สภ.ปากชม 
          11. พ.ต.อ.สมชาย   สีค าแดง  ผกก.สภ.ท่าลี่ 
          12. พ.ต.อ.บุญเลิศ   ราชพรหมมา ผกก.สภ.หนองหิน 

                    13. พ.ต.อ.วิโรจน์    ตระกูลวงศ ์ ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่8/๒๕62 ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕62   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  

      ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 
- รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด  23  หน้า โดยส านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์ หัวข้อ 
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 389 ลงวันที่  13  กันยายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่8/๒๕62 ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕62 
ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 8 /2562  ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
                                   - ไม่มี    -          
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
   4.1 ก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มและให้ยกเลิกวันหยุดราชการ (ส านักงานจังหวัดเลย) 
หน.สนจ.เลย   เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศ 

เพ่ิมวันหยุดราชการประจ าปี อีก 2 วัน ดังนี้  
 - วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

          มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 - วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และให้ยกเลิกวันหยุดราชการ ไม่จัดเป็นวันหยุดอีกต่อไปคือ 
วันที่ ๕ พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)  
 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
ส าหรับในปี 2562 จังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ 
จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
จากกระทรวงมหาดไทย โดยเมื่อได้รับการประสานจะมีหนังสือแจ้งอ าเภอทุกอ าเภอ, 
 

/ส่วนราชการ...... 
 

  หน.สนจ.เลย 

http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
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ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเรียนเชิญ
ร่วมงานเนื่องในวันส าคัญดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  การจัดงานวันปิยมหาราช (ส านักงานจังหวัดเลย)  
หน.สนจ.เลย    ด้วยในวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึง   

พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
จังหวัดจึงก าหนดจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ    
ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖2 เริ่มวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๐ น. ณ บริเวณ          
สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย          
การแต่งกาย  ชุดปกติขาว สวมหมวก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยเมื่อจังหวัดได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมจาก
ส่วนกลางแล้ว จะได้มีหนังสือแจ้งเชิญพิธีฯ โดยด่วนต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ
        (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
       ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเลย ประจ าเดือน กันยายน  
      2562 การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวน  10 ครั้ง จิตอาสาพระราชทาน 904  

                  วปร.เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  2,467 คน  การบรรยายขยายผลจิตอาสา 904  
                              จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 700 คน 

  ผู้เข้ารับการอบรมจนถึงปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น 23,215 คน การรับสมัครจิตอาสา  
ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ      
ทั้ง 14 ทุกแห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  เดือนกันยายน 2562 มีผู้สมัครจิตอาสา จ านวน   
ทั้งสิ้น 700 คน ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 จังหวัดเลย มีจ านวนจิตอาสาพระราชทาน   
904 วปร. จ านวนทั้งสิ้น 56,790 คน วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.  
นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน   
(หมวกและผาพันคอพระราชทาน) ให้ผู้สมัครจิตอาสา     ห้วงวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม   
2562 และ วั นที่  5  – 10 สิ งหาคม 2562  จ า นวนทั้ ง สิ้ น  2 ,208  คน   
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                  4.4  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนทีใ่ห้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจ าป ี
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจ าเดือน ตุลาคม  2562  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
             ก าหนดจัดออกให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 18  ตุลาคม  2562 พ้ืนที่ด าเนินการคือ                                                      

โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จึงเรียน
ประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ และขอเชิญร่วมในการด าเนินโครงการฯ 
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/4.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ........ 

 

ผู้แทนปลัด
จังหวัดเลย 
 

ผู้แทนปลัด
จังหวัดเลย 
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4.5  สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย   
เม่ือวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา  อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

        ผลการประชุมตามโครงการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้ 
1. ประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน/ส่วนราชการ/หน่วยงาน ในต าบลนามาลา 
(1) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหนองหวาย – บ้านโคก)  
พื้นท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี 5 ถึงบ้านหนองหวาย ต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ว ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
(2) โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายน้ าตกผาผึ้งผาจอม) พื้นท่ีด าเนิน หมู่ท่ี 7 
บ้านหนองสิม ต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. งบประมาณ 
500,000 บาท 
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองหวาย – บ้านโคก)  
พื้นท่ีด าเนินการ หมู่ ท่ี 5 บ้านหนองหวาย ต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 
ผลการด าเนินการ : ฝ่ายเลขาฯ โดยจ่าจังหวัดเลย รายงานว่าโครงการ 2.1.1 , 2.1.2 และ 
2.1.3 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรีแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. ประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน/ส่วนราชการ/หน่วยงาน ในอ าเภอนาแห้ว 
(1) การขยายถนน หมายเลข 2113 สายด่านซ้าย – เหมืองแพร่ กม.ท่ี 10 ถึง กม.ท่ี 32 
ขนาดกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 22 กิโลเมตร งบประมาณ 7,000,000 บาท 
ผลการด าเนินการ : ผู้แทนแขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ด่านซ้าย) รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ในพื้นที่ดังกล่าว ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ก็ได้เสนอขอไปแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ 

    (2) การใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าไพร้ พื้นท่ีหมู่ที่ 5 ต าบลนาแห้ว  
ผลการด าเนินการ : โครงการชลประทานเลยก าหนดด าเนินการเข้าซ่อมแซมระบบส่งน้ า
ในช่วงปลายปี 2562 โดยได้ต้ังงบประมาณในการด าเนินงานไว้แล้ว 

    (3) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยสีดา พื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ต าบลเหล่ากอหก 
ผลการด าเนินการ : โครงการชลประทานเลยก าหนดด าเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ าอา่งเก็บน้ าห้วยสีดา 
ในช่วงปลายปี 2562โดยโครงการดังกล่าว ได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินการของโครงการ
ชลประทานเลย 

    (4) โครงการก่อสร้างชลประทานห้วยตาดสูง (ล่าง) พื้นท่ีหมู่ที่ 4 ต าบลแสงภา 
ผลการด าเนินการ : โครงการชลประทานเลย ได้บรรจุโครงดังกล่าวไว้ในแผนงานแล้วและ
ก าหนดด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าส ารวจพื้นที่ในช่วงปลายปี 

    (5) โครงการก่อสร้างอา่งเก็บน้ าห้วยเหมือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาพึง 
ผลการด าเนิน : โครงการชลประทานเลยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนงานแล้วและก าหนด
ด าเนินการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าส ารวจพื้นที่ในช่วงปลายปี 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 
/4.6 สรุปผลการเบิกจ่าย..... 

 

 

ผู้แทนปลัด
จังหวัดเลย 
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       ๔.6  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย) 
ประจ าเดือน กนัยายน  2562  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  2561 ถงึวันที่   20   กันยายน  
2562   (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)   

รกท.คลัง จ.เลย        ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลยประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม2561 ถึงวันที่20กันยายน2562 โดยเป้าหมายของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่ายรัฐบาลก าหนด ไว้ที่ร้อยละ 100 งบประมาณ 
ส่วนราชการ(function) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 5,515.15 ล้านบาท 
จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ในระบบ GFMIS จ านวน 329.83 ล้านบาทเบิกจ่าย
จ านวน 4,566.61 ล้านบาท ยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น
4,896.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ88.78 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ11.22 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลยภาพรวมอยู่ล าดับที่32ของประเทศ 
จ าแนกดังนี้  
1) รายจ่ายประจ าได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 3,123.77 ล้านบาท จัดท า 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 21.68 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน 
2,779.39 ล้านบาทรวมยอดการใช้จ่าย เงินงบประมาณทั้งสิ้นจ าวน 2,801.07 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ89.67 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ10.33 ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ภาพรวมอยู่ล าดับที่46 ของประเทศ  
2) รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 2,391.38 ล้านบาท จัดท า
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 308.15 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน
1,787.22 ล้านบาทรวมยอดการใช้จ่าย เงินงบประมาณจ านวน 2,095.37 ล้าน
บาทคิดเป็นร้อยละ87.62 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ12.38 ผลการ เบิกจา่ยเงิน
งบประมาณของจังหวัดเลภาพรวมอยู่ล าดับที่38 ของประเทศ  

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 225.60 ล้านบาท
จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 53.54 ล้านบาทเบิกจ่าย
จ านวน142.04 ล้านบาทรวมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 195.58 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ86.70 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ13.30 ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ของจังหวัดเลย ภาพรวมอยู่ล าดับที่44 ของประเทศ จ าแนกดังนี้  
1) รายจ่ายประจ าได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 53.52 ล้านบาท จัดท าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง(PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 7.35 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน 35.84 ล้านบาท  
รวมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 43.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
80.69ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ19.31ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย 
ภาพรวมอยู่ล าดับที่65 ของประเทศ  
2) รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน172.07 ล้านบาท จัดท าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 46.19 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน
106 .21 ล้านบาทรวมยอดการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณจ านวน 152.40 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ8 .857 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ11.43 ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของจังหวัดเลย ภาพรวมอยู่ล าดับที่38 ของประเทศ 

 
 
 

/งบท้องถิ่นจังหวัดเลย..... 
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งบท้องถิ่นจังหวัดเลย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) ได้รับจัดสรร งบประมาณ จ านวน 532.46 ล้านบาทจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)ในระบบ GFMIS จ านวน 158.88 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน 289.40 ล้านบาท
รวมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ านวน 443.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 84.19 ต่ า
กว่าเป้าหมายร้อยละ15.81 จ าแนกดังนี้  
1) รายจ่ายประจ าได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 6 .80 ล้านบาทเบิกจ่ายจ านวน 5.64 
ล้านบาทรวมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน5.64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
82.88 ต่ ากว่า เป้าหมายร้อยละ17.12 
2) รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน525.66 ล้านบาท จัดท าใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 158.88 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน283.76 ล้าน
บาทรวมยอดการใช้จ่าย เงินงบประมาณจ านวน 442.64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
84.21 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ15.76  

เงินกันไว้เบิกเหล่ือปี  จังหวัดเลย มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  (พ .ศ . 2557–
2561 ) จ านวนทั้งสิ้น681.54 ล้านบาทเบิกจ่ายจ านวน 610.74 ล้านบาทคิดเป็น 
ร้อยละ 89.61  

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ประกอบด้วย1 จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัด
อุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน497.66 ล้านบาท จัดท า
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างPO)ในระบบ( GFMIS จ านวน111.71 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน
336 .60 ล้านบาทยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น448.32 ล้านบาท หรอื
คิดเป็น 
ร้อยละ90.09 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ9.91 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่ม
จังหวัดภาพรวมอยู่ล าดับที่ฯ2ของประเทศ จ าแนกดังนี้  
1) รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน58.50 ลา้นบาท จัดท าใบสั่งซื้อสั่ง

จ้างPO) ( ในระบบ GFMIS จ านวน 8.21 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน24.58 ล้านบาท  
รวมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น จ านวน32.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
56.04 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ43.96 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ 
ภาพรวมอยู่ล าดับที่14ของประเทศ  
2) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน439.16 ล้านบาท จัดท าใบสั่งซื้อ

สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จ านวน 103.35 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน312.02 ล้าน
บาท รวมยอดการใช้จ่าย เงินงบประมาณ จ านวน415 .53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
94.62 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ5.38 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ 
ภาพรวมอยู่ล าดับที่2ของประเทศ 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
๔.7  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน กันยายน  2562 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน ตุลาคม  2562  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 
เดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะแปรปรวน
โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนในช่วงต้นเดือนยังคงมีฝนตกและตกหนักบางพ้ืนที่ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 ตอนบนและจังหวัดเลยในบางช่วง และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าวจะท าให้
บริเวณจังหวัดเลยฝนลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 
70 ของพ้ืนที่ 

/ สรุป........ 
 
 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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 สรุป ในเดือนนี้คาดว่า บริเวณจังหวัดเลย จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ 
ปริมาณฝนเฉลี่ย 120 – 130 มิลลิเมตร ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 
0.8 – 1.0 องศาเซลเซียส คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 – 37 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 12 – 13 องศาเซลเซียส 
 ข้อควรระวังเดือนตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะอากาศ
จะแปรปรวนบางช่วงจะมีฝนตกและบางช่วงบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  
แผ่ลงมาปกคลุมท าให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและ 
มีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจรและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น 
ในช่วงอากาศเย็นด้วยขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวันจาดศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ       
          4.8  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือน กันยายน  2562 (โครงการชลประทานเลย) 

1. สภาพฝน (เมื่อวาน ถึง 7.00 น. วันนี้) 

      ไม่มีรายงานฝนตก 

   2. สภาพน้ าท่า 
       แม่น้ าเลย อ าเภอภูหลวง KH 61 ระดับน้ า 0.58 เมตรต่ ากว่าตลิ่ง 7.92 เมตร    
แนวโน้มลดลง แม่น้ าเลย อ าเภอวังสะพุง KH28A ระดับน้ า 0.94 เมตรต่ ากว่าตลิ่ง   
8.86 เมตร แนวโน้มลดลง แม่น้ าเลย อ าเภอเมือง KH 58A ระดับน้ า 1.39 เมตรต่ า 
กว่าตลิ่ง 6.61 เมตร แนวโน้มลดลง แม่น้ าโขง อ าเภอเชียงคาน KH97 ระดับน้ า 5.28  
เมตรต่ ากว่าตลิ่ง 13.72 เมตร แนวโน้มลดลง 
    3. สภาพอ่างเก็บน้ า  

3.1 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ไม่มี  
3.2 อ่างขนาดกลาง 14 แห่ง มีน้ า 66 ล้านลบ.ม. (57%) ถือว่ามีน้อยกว่าปีที่แล้ว

(ก.ย.61 มีน้ า 70%)อ่างเก็บน้ า ที่ส าคัญ คือ อ่างฯน้ าหมาน มีน้ า 6 ล้านลบ.ม. ( 25%) 
แนวโน้มลดลง , อ่างฯน้ าเลย มีน้ า 32 ล้านลบ.ม. (89%) แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันยังสูบ
น้ าเลยมาผลิตน้ าประปา ประมาณวันละ 20,000 ลบ.ม  

3.3 อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 120 แห่ง มีปริมาณน้ า 16.023 ล้าน ลบ.ม.  
คิดเป็น 55.79% ของความจุอ่าง 
   4. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2562 - แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 62 ทั้งสิ้น 13,235 ไร่ 
เพาะปลูกไปแล้ว 12,965 ไร่ คิดเป็น 97.95 % 
   5. การเตรียมความช่วยเหลือสถานการณ์ภัยน้ าท่วม รถบรรทุกน้ าขนาด 6,000 ลิตร 
จ านวน 2 คัน เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ จ านวน 10 เครื่อง ช่วยการเกษตรและ อุปโภค-
บริโภค 4 เครื่องเหลือพร้อมใช้งาน จ านวน 6 เครื่อง และไม่มีเครื่องช ารุด  
   6. การช่วยเหลือภัยแล้ง  
        1. โครงการชลประทานเลย ได้สูบน้ าจากแม่น้ าเลยเพ่ือสนับสนุนน้ าดิบ 
แก่การประปาเลย ประมาณวันละ 20,000 ลบ.ม. 
 
 
 
 
 

/หมายเหตุ....... 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานจ.เลย 
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หมายเหตุ: อ่างเก็บน้ าขนาดกลางที่อยู่ในเกณฑ์ต่างๆ 
- อ่างๆ  ที่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตมีน้ าน้อย (มีน้ าในอ่างๆ  น้อยกว่า 30 % ของความจุ) รวม 6 อ่าง  คือ  
   1. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมาน 2. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าพาว 3. อ่างเก็บน้ าห้วยน้อย  
   4. อ่างเก็บน้ าห้วยแห้ว 5. อ่างเก็บน้ าห้วยยาง  6. อ่างเก็บน้ าห้วยอีเลิศ 
- อ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ(มีน้ าในอ่างฯ 30 - 79 % ของความจุ) รวม 4 อ่าง คือ 
    1. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าวัก 2. อ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง 3. อ่างเก็บน้ าห้วยลิ้นควาย  

              4. อ่างเก็บน้ าห้วยศอก 
- อ่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังมีน้ ามาก(มีน้ าในอ่างฯ 80 - 100 % ของความจุ)  
  รวม 4 อ่าง คือ 1. อ่างเก็บน้ าห้วยชม 2. อ่างเก็บน้ าห้วยไร่ 3. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าสวย  

             4. อ่างเก็บน้ าน้ าเลย 
 - อ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตมีน้ าล้นสปินเวย์ไปแล้ว (มีน้ าในอ่างฯ เกิน 100 % ของความจุ) - อ่าง 

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

   (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
ด้านการท่องเที่ยว 

        ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาจังหวัดเลย จัดโครงการการวางแผนปรับใช้   
    แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว จังหวัดเลย รุ่นที่  2   

          ระหว่าง วันที่  24 – 27  กันยายน  25๖๒ ณ  โรงแรมคิงส์พาเลซ อ าเภอเซกา  
          จังหวัดบึงกาฬ  และศึกษาดูงานจังหวัดเลย 

ด้านกีฬารายงานผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่  14สิงหาคม-4 กันยายน2562   
รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี  ณ สนามกีฬาจังหวัดเลย   
1.  การแข่งขันฟุตบอล  ณ  สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   ชาย 
ชนะเลิศโรงเรียนชุมชนภูเรือ   
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง / โรงเรียนบ้านเพิ่ม 
2.  การแข่งขันฟุตซอล   ณ   สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคเลย  และ สนามฟุตซอล  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   ชาย    ชนะเลิศ  โรงเรียนหทัยคริสเตียน 

   รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 วังสะพุง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประจันตวิทยา / โรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน 
3. การแข่งขันวอลเลย์บอล  ณ  สนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   ชาย  
ชนะเลิศ   โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านท่าลี่  / โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์  
 
 

/รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี...... 
 
 

ท่องเที่ยวและกีฬา 
จ.เลย 
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   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   หญิง  

ชนะเลิศ   โรงเรียนบ้านท่าลี่  
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านป่าบง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านนาแปน  / โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 
4. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ  ณ  สนามเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   ชาย  
ชนะเลิศ   โรงเรียนบ้านหนองบัว  
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ  / โรงเรียนห้วยส้มใต้  

   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   หญิง   ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้มใต้ 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  

5.  การแข่งขันกีฬาเปตอง   ณ   สนามเปตองโรงเรียนเทศบาล  5  บ้านหนองผักก้าม   
   รุ่นอายุ  12 ปี  ประเภท  ชายเดี่ยว   

ชนะเลิศ     โรงเรียนเทศบาลต าบลนาอ้อ                         
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านวังเหว่อฟากห้วยกุดต่อเรือ   
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ / โรงเรียนเทศบาล  2 ศรีบุญเรือง         

   ประเภท  หญิงเดี่ยว  ชนะเลิศ  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ                      
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านวังเหว่อฟากห้วยกุดต่อเรือ   
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านนาซ าแซง / โรงเรียนเทศบาลต าบลนาอ้อ                       

   ประเภท  ชายคู่   ชนะเลิศ    โรงเรียนบ้านขอนแดง                      
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านวังเวิง                           
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  / โรงเรียนบ้านห้วยคะ 
ประเภท  หญิงคู่  ชนะเลิศ    โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ                      
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลต าบลนาอ้อ                          
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านนาซ าแซง                       

   ประเภท  ทีม 3 ชาย  ชนะเลิศ    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒          
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านวังเวิง                           
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ /   โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา                   

   ประเภททีม 3  คน หญิง ชนะเลิศ  โรงเรียนบ้านวังเวิง                           
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้                       
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านวังเหว่อฟากห้วยกุดต่อเรือ / โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ  

   ประเภท  คู่ผสม  ชนะเลิศ    โรงเรียนบ้านหนองตานา                 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ                      
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลต าบลนาอ้อ                          

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

/คณะที่ 2....... 
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คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 

     คณะท างานและเลขานุการ) 
      สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  
      ผู้ปว่ยไข้เลือดออกท้ังประเทศ จ านวน ๘๙,๑๕๗ ราย 
      ผู้ปว่ยไข้เลือดออกท้ังประเทศ เสียชีวิต จ านวน  ๙๗ ราย 

            ผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย  จ านวน ๑,๑๕๑ ราย 
   ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย เสียชีวิต   จ านวน ๒ ราย 
   อั ตราป่ วยจั งหวั ดเลยสู งเป็ นอั นดั บ ๘  ของปร ะ เทศ  และ อันดั บ  ๔  ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด ได้แก่ อ าเภอภูกระดึง เมืองเลย และด่านซ้าย ปัจจุบัน 
อ าเภอเมืองเลยยังพบผู้ป่วยวันละ ๓-๔ ราย 
สถานการณ์ปั จจุ บั นจั งหวั ดเลยพบผู้ ป่ วยลดลง โดย เดื อน  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
พบผู้ป่วย ๔๖๖ ราย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๒๑๐ ราย เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
พบผู้ป่วย ๑๑๘ ราย 

   ขอความร่วมมือจากอ าเภอในการกระตุ้นผู้น าหมู่บ้านให้แจ้งประชาชนป้องกันตนเอง         
                    ไม่ให้ยุงลายกัด และเน้นการควบคุมลูกน้ ายุงลายด้วยมาตรการ ๓ ก. ได้แก่ 

           ก ๑ เก็บน้ า ไม่ให้ยุงลายมาไข ่
           ก ๒ เก็บขยะ 
           ก ๓ เก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ เปิดหน้าต่างให้แสงสว่างส่องถึง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทองประจ าเดือน
กันยายน 2562 (โรงพยาบาลเลย)   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  
     (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันรณรงค์เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคใบด่างมันส าปะหลัง วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร   
โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับ ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าลี่ จัดงาน วันรณรงค์
เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ณ วัดศรีชมพู บ้านน้ า
แคม หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   

/เพื่อควบคุม....... 
 
 

เกษตรและสหกรณ์ 
จ.เลย 

ผู้แทนนายแพทย์ 
สสจ.เลย 

ผู้แทน ผอ.
โรงพยาบาลเลย 
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เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
ปลูก มันส าปะหลังที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งโรคนี้มีความส าคัญและท าลายต่อ
ผลผลิต มันส าปะหลังอย่างร้ายแรง คือท าให้ผลผลิตลดลง 80-100% โรคนี้สาเหตุเกิดจากแมลง
หวี่ขาว 
เป็นพาหะน าโรค ท าให้เกิดการแพร่เชื้อได้รวดเร็ว และไม่สามารถรักษาได้ จะต้องขุดและ
เผาท าลายเท่านั้น ซึ่งจังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีรายงานการระบาด แต่ต้องเป็น
พ้ืนที่เฝ้าระวัง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ ในเรื่องการเฝ้าระวัง และวิธีการป้องกัน
ก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังเพ่ือน าความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติในแปลงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริม 
การผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาดสินค้าเกษตรวันที่ 17 กันยายน 2562 ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการผลิตการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ( งบพัฒนาจังหวัด) ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิต กล้วยหอมทองของจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาชีพเพ่ิมพูนทักษะ
เกษตรกร ให้เกิดการผลิตที่มีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย 
มีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมีการพัฒนาการรวมกลุ่ม
เกษตรกรให้เกิดการวิเคราะห์การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายการผลิต เพื่อป้องกัน
ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต การตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับการส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบรรยายเชิงวิชาการโดยได้รับ
เกียรติผู้แทนจากบริษัทเอกชนในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยสู่ตลาดสากล เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิต การตลาดและการส่งออก 

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

1.การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จากพระราชด าริ 
      สมเด็จพระเท พรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  

                     ได้ด าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ให้กับ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
                     จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวามก้าวหน้าและ 
                     ผลส าเร็จของการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ 
                     ๑. กลุ่มบ้านดงน้อย อ าเภอผาขาว (ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ๓ ก)สอจ.เลย ได้ด าเนนิการออกแบบ 
                     โลโก้และบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ๓ ก. ของกลุ่มบ้านดงน้อย และได้ส่งไฟล์ 
                     ต้นแบบให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้วเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒. กลุ่มบ้านปากห้วย - ปากคาน อ าเภอท่าลี่ (ผลิตภัณฑ์กล้วยมันส์ค า) 
สอจ.เลย ได้ด าเนินการออกแบบซองบรรจุภัณฑ์กล้วยมันส์ค า (กล้วยเบรคแตก)  

          ให้กับ กลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมกลุ่มฯ ที่อ าเภอท่าลี่ เพื่อน ารูปแบบบรรจุ 
          ภัณฑ์ให้ทางกลุ่มร่วมกัน พิจารณา ซึ่งทางกลุ่มฯ มีความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่  
          สอจ.เลยด าเนินการให้ ทั้งนี้ จะได้ด าเนินการ ส่งมอบไฟล์ต้นแบบชิ้นงานให้กับทาง 
          ส านักงานเกษตรจังหวัดเลยเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
/2. โครงการศูนย์ปฏิบัติรูปอุตสาหกรรม..... 

 
 

อุตสาหกรรม จ.เลย 



-  17  - 
    ๒. โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด (Mini ITC ๔.๐) 
ตามท่ี สอจ.เลย ได้ด าเนินการภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด 
(Mini IIC ๔.๐) ในการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเลย มีตัวอย่างผลความส าเร็จจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปไข่เค็มไอโอดีน บ้านเมี่ยง หมู่ ๔ ต.หนองผือ  
อ.ท่าลี่ จ.เลย (ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไอโอดีน ตรา เอ้กอีลี่)  สืบเนื่องจาก ส านักงานเกษตร
จังหวัดเลย ได้ประสานขอความร่วมมือให้ สอจ.เลย ด าเนินการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ไข่เค็มให้กับกลุ่มฯ ส าหรับบรรจุไข่เค็ม จ านวน ๘ ฟอง ซึ่งเดิมที่กลุ่มฯ จ าหน่าย 
ในลักษณะแพ็คด้วยพลาสติกใส ในราคาฟองละ ๕ บาท/ แพ็คละ ๔๐ บาท ภายหลังจาก
ได้รับบรรจุภัณฑ์ที่หน่วยงานทั้งสองแห่งด าเนินการออกแบบและจัดท าให้ สามารถน าไป
จ าหน่ายได้ในราคาฟองละ ๑๐ บาท/ กล่องละ ๘๐ บาท สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
เท่าตัว(๑๐๐ %) ท าให้กลุ่มมียอดจ าหน่าย เพ่ิมข้ึนจากเดิมเฉลี่ย เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
คณะที ่๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
ประจ าเดือน กันยายน 2562 ในภาพรวม (ส านักงานสาธารณสุขจ.เลย)  

               เป้าหมายการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ                  
         (พชอ.) ปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย ๔ ครั้ง (๓ เดือน/ครั้ง)  
                 เพ่ือหาปัญหาภายในอ าเภอที่จะต้องแก้ไข ที่ผ่านมาคณะกรรมการคิดว่าเป็น   

           ปัญหาเฉพาะด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว เป็นปัญหาทุกด้านที่เกิดขึ้นในอ าเภอ 
           จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างน้อย ๒ ปัญหา และอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
           เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
 ประจ าเดือน กันยายน 2562   
     อ าเภอนาแห้ว 
     1. จิตอาสาฯ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการด าเนินงานด้านการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส นั้น อ าเภอนาแห้วได้น้อมน าหลักแนวคิดการมี
จิตอาสามาประกอบเป็นแนวทางการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งการบูรณา
การกิจกรรมของ พชอ.ร่วมกับโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ นายอ าเภอ
นาแห้วได้มีแนวคิดในการเยี่ยมให้ก าลังใจ และมอบของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านที่มีการด าเนินการโครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
และในแต่ละต าบลของอ าเภอนาแห้วมีการด าเนินงานในภาพของภาคเครือข่าย ร่วมกัน
ออกเยี่ยมเยือนประชาชน ประเมินสภาพปัญหาในแต่ละด้าน ตามบทบาทหน้าที่ๆ
เกีย่วข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดูแลช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีการระดมทรัพยากร
ที่มีอยู่ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่หรือบ้านเรือน
ที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แม้ทรัพยากรอ าเภอนาแห้วมีอยู่อย่าง
จ ากัด แต่การดูแลช่วยเหลือประชาชนอ าเภอนาแห้วยังคงสามารถด าเนินไปได้ด้วยน้ าใจ 
และการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของการมีจิตอาสา คอยดูแลซึ่งกันและ
กัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว เกิดความรักความสามัคคีภายในอ าเภอ และอีกหนึ่งคุณูปการที่
สนับสนุนให้ประชาชนอ าเภอนาแห้วร่วมกันท าความดีต่อไป คือ การก่อตั้งกองทุนเสด็จ
พ่อพระปิยมหาราช  

/เพ่ือเป็นทุนการศึกษา....... 
 

ผู้แทนนายแพทย์ 
สสจ.เลย 
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เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย/ผู้พิการทุพพลภาพ ที่ประพฤติดีและกระท าตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
นอกจากปัญหาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อ าเภอนาแห้วยัง
มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของปริมาณขยะในชุมชนที่นับวันยิ่งเพ่ิมจ านวน
มากขึ้นตามการขยายตัวของประชากร อีกทั้งภูมิประเทศที่เป็นหุบเขา ประชาชนอาศัยอยู่
ตามที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ า มลภาวะที่เกิดจากขยะย่อมส่งผลกระทบได้เร็วกว่าพ้ืนที่ราบ
ทั่วไป  จากข้อมูลที่ส ารวจได้พบว่า ปริมาณขยะแต่ละประเภทมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะขยะทั่วไป ดังนั้นอ าเภอนาแห้วจึงก าหนดให้การจัดการขยะในชุมชนเป็น
ประเด็นที่ต้องด าเนินการและขับเคลื่อนในภาพของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
โดยมีคณะอนุกรรมการในระดับต าบลที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ร่วมกันด าเนินงานในการจัดการขยะภายในต าบลของตนเอง โดยเน้นให้ประชาชนได้
เรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดี ต่อการจัดการขยะ  ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน จนถึงวัย
ผู้ใหญ่  อีกทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ มาประยุกต์ใช้ให้คน
รุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของคนในรุ่นก่อนๆ ก็เป็นจุดเชื่อม  
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
2. การบริหารจัดการขยะการด าเนินงานในการจัดการขยะในชุมชนของอ าเภอนาแห้วที่
ผ่านมา มีการด าเนินการในหลากหลายรูปแบบ จนเกิดการเรียนรู้และมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงให้มีการด าเนินงานที่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง  อย่างเช่น การปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการจัดการขยะรีไซเคิล จากการด าเนินงานในลักษณะผ้าป่าขยะ ในปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นกองทุนหรือธนาคารขยะ ที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดแผน กติกา จนถึงขั้นตอนการร่วมรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ในเรื่องของขยะติด
เชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชนและในหน่วยบริการสาธารณสุข ก็มีกระบวนการในการจัดการที่เป็น
มาตรฐาน ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการเป็นอย่างดีอ าเภอนาแห้วมุ่งหวังให้
ประชาชนมีค่านิยมที่ดีในการจัดการขยะในครัวเรือน มากกว่าการจัดหารถเก็บขยะหรือ
พ้ืนที่เพ่ือทิ้งขยะ ในส่วนประเด็นความพิการความด้อยโอกาส ความยากไร้ ย่อมมีต้นเหตุที่
ท าให้เกิดข้ึน 

                                  อ าเภอท่าลี ่
1. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ (เกษตรอินทรีย์) 

ล าดับ ชื่อสถานบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ปกติ (สีเหลือง) 

   ปลอดภัย 
 (สีเหลืองแก ่) 

   มคีวามเสี่ยง 
    (สีเขียว) 

  ไม่ปลอดภัย 
  (สีเขียวเข้ม) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 รพ.สต. ยาง 80 80 100.00 37 46.25 36 45.00 6 7.50 1 1.25 

2 รพ.สต. บ้านปากคาน 108 118 109.26 3 2.54 38 32.20 53 44.95 24 20.33 

3 รพ.สต. อาฮี  - 100 100 100.00 0 0.00 3 3.00 80 80.00 17 17.00 

4 รพ.สต. น้ าแคม 180 152 84.44 5 3.28 15 9.86 63 41.44 69 45.39 

5 รพ.สต. โคกใหญ ่ 88 102 115.91 16 15.68 32 31.37 35 43.31 19 18.60 

6 รพ.สต. บ้านแก่งม่วง 0 0 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

7 รพ.สต. บ้านหนองบง 112 110 98.21 5 4.54 26 23.63 44 40.00 35 31.81 

8 รพ.สต. บ้านเมี่ยง 100 100 100.00 18 18.00 27 27.00 28 28.00 27 27.00 

9 รพ.สต. บ้านนากระเซ็ง 0 0 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

10 โรงพยาบาลท่าลี่ 250 62 24.80 3 1.20 6 2.40 17 6.80 36 14.40 

 
รวม 1018 824 80.94 87 8.55 183 17.98 326 32.02 228 22.40 

/2.การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ..... 
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    2. การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส   

ประเด็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตชาวอ าเภอท่าลี่  ได้แก่  ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง    
จึงเกิดกระบวนการ  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 28,467 คน  เป็นผู้สูงอายุ 5,092 คน คิดเป็น 17.89 %  
แยกตามประเภท  ได้  ดังนี้ 

     - ประเภท 1  กลุ่มสังคม    จ านวน 4,790 คน 
     - ประเภท 2  กลุ่มติดบ้าน  จ านวน  178  คน 
     - ประเภท 3  กลุ่มติดเตียง  จ านวน    124  คน 

องค์ประกอบการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
๑. มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  
( Barthel   Activities      of  Daily  Living : ADL ) 
๒. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
๓. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน CG ผ่านการอบรม 
๔. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home   Health  Care)   
โดยบุคลากรสาธารณสุข 
๕.  มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
๖.  มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี ๒ (ติดบ้าน)    และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) 
๗. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3)  รายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนขยะ/ธนาคารขยะมีการ 
      ด าเนินการจัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 

จังหวัดเลย มีเทศบาลและ อบต. รวม 100 แห่ง จัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลแล้ว 100 แห่ง 
มีสมาชิก 41,721 ครัวเรือน 
- มีเงินจัดสวัสดิการรวม 12,528,841.04 บาท 
- จ่ายสวัสดิการแล้ว 1,311 เป็นเงิน 3,059,725.02 บาท 

         - เงินสวัสดิการคงเหลือ 9,469,116.02 บาท 
 
 

/4)รายงานการด าเนินงาน..... 
 
 

ท้องถิ่น จ.เลย 
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4) รายงานการด าเนินงานโครงการส านักงานปลอดขยะ จังหวัดเลย 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 

ท้องถิ่น จ.เลย  “ส านักงานปลอดขยะ”จังหวัดเลย (Zero Waste Office) ก าหนดรับซื้อขยะ  
ในวันพุธที9่ ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สนามหญ้าด้านหลังศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)   

ประธาน ขอเสนอเรื่องเงินรายได้จากการจ าหน่ายขยะให้ส่วนราชการแบ่งรายได้จากการขายขยะ
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มอบให้โรงพยาบาลเลยเพ่ือสมทบทุนจัดสร้างตึก 10 ชั้น  
ส่วนที่ 2 มอบส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยน าเข้ากองทุนช่วยเหลือประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
ในล าดับแรกให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย ส านักงานจังหวัดเลย ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานน าร่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม      
(วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

      ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
       6.1 สรุปโครงการวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่) ประจ าปี พ.ศ.2562  

       กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  
 บุญข้าวสาก หน่วยงานเจ้าภาพ: (งด)ท าบุญวัดใกล้บ้านวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒   
 หน่วยงานเจ้าภาพ: อ าเภอเมืองเลย สรุปภาพรวม ๒๕ ครั้ง ของ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    
 ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ๑๘ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยประมาณ ๕,๐๐๐ คน   
 กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ ครั้งต่อไปประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒วันอาทิตย์ที่ ๑๓  
 ตุลาคม ๒๕๖๒ วัดสีสัตนาค ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย  จ.เลย หน่วยงานเจ้าภาพ :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ วัดป่าฐานสโมบูชา  
 หน่วยงานเจ้าภาพ:ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 
 6.2 กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเลาะเลย โครงการอนุรักษ์ ประเพณีและสิ่งแวดล้อม   
 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว (ถนนสายวัฒนธรรม ดูวิถีไทเลย)ด าเนินการระหว่าง 
 “วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒” โดยได้รับความร่วมมือเป็น   
 อย่างดีจากทุกภาคส่วน  จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐- ๒๒.๐๐ น.    
 “รวมทั้งหมด ๔๑ ครั้ง”  
 การจัดกิจกรรมในถนนสายวัฒนธรรม มีร้านค้า และประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจ านวนมาก    

           ซึ่งมีร้านค้าในแต่ละเสาร์ จ านวน ๓๔๙ ร้านค้า มีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยครั้งละ ๓๔๙,๐๐๐ บาท  
                            รู ป แ บ บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  ป ร ะก อบ ด้ ว ย ก า ร แ ส ด ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
                            จากสถาบันการศึกษา ชมรมต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                            การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยการสาธิตทางหัตถกรรม คหกรรม ศิลปกรรม  
                            จากอ าเภอต่างๆในจังหวัดเลยการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมจากเครือข่าย 
                            ทางวัฒนธรรม 

สรุป โครงการอนุรักษ์ ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(ถนนสายวัฒนธรรม ดูวิถีไทเลย)งบประมาณที่ได้รับ 600,000 บาท จ านวนคนร่วม
กิจกรรมต่อปี  23,074 คน เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยต่อปี 8,778,500 บาท 
 
 
 

/6.3 การจัดสร้างเหรียญ 111 ปี....... 
 
 
 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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    6.3 การจัดสร้างเหรียญ 111 ปี  

ชนิดเหรยีญ 
จ าหน่าย 
(เหรียญ) 

เหรียญคงเหลือ 
(เหรียญ) 

รวมจ านวน
เหรียญ 

ยอดจ าหน่าย 
(บาท) 

ชุดพิเศษ 271 840 1,111 539,730 
เหรียญทองทิพย ์ 40,157 70,954 111,111 3,978,300 
รวมทั้งหมด 40,428 71,794  4,518,030 

ประธาน  ส าหรับหน่วยงานที่จ าหน่ายไม่ได้ให้ส่งคืน ส่วนหน่วยงานที่ได้จ าหน่ายไปแล้ว 
ให้น าเงินส่งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยเพ่ือทยอยใช้คืนเงินยืมผู้ที่ทดลองค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้มีการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขันบันไดที่มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนและเห็นผลอย่าง เป็น
รูปธรรมภายใน ๒ ปี โดยก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยเน้นต าบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด าเนินการในแต่ละ
ต าบลแนวปฏิบัติในการบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 

    ๑) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒) จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
    ๓) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    ๔) รายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอความร่วมมือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
นายอ าเภอในพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบ จัดให้มีการประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ  
เพ่ือจัดท าแผนและรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามร่างแผนและรูปแบบ 
ที่ได้มอบหมายให้ในวันประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดเลย แล้ว  โดยส่งแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะท างานระดับอ าเภอ ถึง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ภายในวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอต่อคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดเลย ในการประชุมในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
- การด าเนินงานการขับเคลื่อน  “อ าเภอคุณธรรม” (อ าเภอนาด้วง) 

นอ.นาด้วง  ผลการด าเนินงาน อ าเภอคณุธรรมต้นแบบ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
“ดินแดนมหัศจรรย์ค้างคาว  ภูคร่าวสวย  ธารน้ าใส  ก้าวไกลการเกษตร    

ถ้ าประกายเพชรตระการตา งามล้ าค่าสวนป่าห้วยปลาดุก” อ าเภอนาด้วงแบ่งการปกครอง
เป็น 4 ต าบล 41 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 26,551 คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

/อ าเภอคุณธรรม.... 

ศึกษาธิการ จ.เลย 
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- อ าเภอคุณธรรมเกิดจากการที่หมู่บ้าน ชุมชน ในเขตอ าเภอมีคุณธรรมทั้ง 4 ประการ 
ได้แก่  พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาเป็นพลังขับเคลื่อน 
-โดยได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งอ าเภอ  
ปัญหาที่อยากแก้และความดีท่ีอยากท า 
1. ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2. ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อเกษตรและผู้บริโภค 
3. ปัญหาขยะเกินความสามารถในการจัดเก็บ/ขยะล้นเมือง 
ความดีที่อยากท า ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ได้แก่ 
1. ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
2. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านท าการเกษตรแบบปลอดภัยและพัฒนาสู่การเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
3. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการขัดแยกขยะ 100 % มีหลุมขยะเปียกทุกหลังคาเรือน 
- อ าเภอนาด้วงได้ร่วมถวายงานตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จทรงงาน ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ต าบลนาด้วง  
- มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เนื่องในวันรัฐพิธีส าคัญต่าง  ๆ 
-การออกหน่วยเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ให้บริการ
ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ต าบลนาด้วง 
การด าเนินตามหลักคุณธรรม 4 ประการ 
ด้านความพอเพียง มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแนวทาง
พระราชด าริ จ านวน...4..แห่ง มีการอบรมขยายผลเพ่ือน าองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน...5...ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.....850..คน 

     มีการจัดกิจกรรมขยายผลการด าเนินงานตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ด้านความมีวินัย 
1.หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้น าใน
ด้านการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยต้นแบบ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
2. มีการกวดขนัวินัยด้านการจราจร เพ่ือการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจ าทุกเดือน 
3. มีการอบรมให้ความรู้ด้านการมีวินัยทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงาน และต่อชุมชนส่วนรวม                      
รวม 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม....532....คน 
4. ส่งเสริมการออมโดยการรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ 

หรือ กอช. อย่างน้อยหมู่บ้านละ 20 คน ผลการด าเนินงานครบทุกหมู่บ้านคิดเป็น 
126% 
ด้านความสุจริต 
1. การด าเนินงานทุกโครงการของรัฐทั้งส่วนราชการเน้นการมีส่วนร่วมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

   2. มีเครือข่ายคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน 
3. มีการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ ร่วมกับภาคประชาชน ประกาศ
เป็นต าบลน่าอยู่ในต าบลน าร่องและจะขยายไปให้ครบทุกต าบล 
การด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 
-มีการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาตามแนวทางพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินการของจิตอาสาทั้ง  
3 ด้าน คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ  รวมจ านวน29ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม12,453คน 
 

/กิจกรรมอ่ืนๆ.... 



-  23  - 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญ 
-โครงการพบกันวันพระ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ที่ด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน 
-โครงการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภา
นายิกาสภากาชาดไทย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   จังหวัดเลยติดอันดับต้นๆในเรื่องของจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว 

ให้ความสนใจโดยเฉพาะที่อ าเภอเชียงคาน มอบวัฒนธรรมจังหวัดเลยประสาน  
อพท./ผอ.ททท./ท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการการปฏิบัติเพื่อยกระดับชุมชนคุณธรรมช่วย
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ อ า แ ภ อ เ ชี ย ง ค า น ติ ด อั น ดั บ  1  ใ น  1 0 0  ข อ ง ชุ ม ช น คุ ณ ธ ร ร ม  
มอบอ าเภอเชียงคานระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนและประชาชนในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการด้วย 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 
6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 

หน.สนจ.เลย   ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย”                                              
   ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 21 เรื่องยุติเรื่อง    
   1 เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 20 เรื่องให้ค าปรึกษา (มาเอง/1567) 18 เรื่อง                 
   2. การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือนกันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

6.2  สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 
      (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 

      ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย          
 ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนจากด่านศุลกากรท่าลี่               
 ด่านศุลกากรเชียงคาน จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ าเภอด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้าน    
 เหมืองแพร่ อ าเภอนาแห้ว มีมูลค่าการค้ารวมจ านวน 627.10 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่า   
 การน าเข้าจ านวน 290.57 ล้านบาทและมูลค่าการส่งออก จ านวน 366.53 ล้านบาท  
 มูลค่าการส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าจ านวน 336.59 ล้านบาท  
 ลดลงจากเดือนที่แล้วจ านวน 105.59 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.88 และเมื่อ  
 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจ านวน 9.67 ล้านบาท   
 หรือลดลงร้อยละ 2.79 โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงจากเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้า 
 เชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดสินค้าพลังงานไฟฟ้าและสินค้าอ่ืนๆ 
 มูลค่าการน าเข้า เดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการน าเข้าสินค้าจ านวน290.57 ล้านบาท   
 ลดลงจากเดือนที่แล้ว 186.80 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 39.13 และเมื่อเทียบกับ  
 ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว มีมูลค่าการน าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นจ านวน 246.25ล้านบาท  
 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 555.62 

/โดยสินค้าที่มีการ..... 

 ผลการด าเนินการ 
ที่ ตัวชี้วัด แจ้ง

เบาะแส 

ความเดือด 
ร้อนร าคาญ 

กล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ปัญหา 
เรื่องที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

เรื่องอื่นๆ
ทั่วไป 

รวมทั้งสิ้น 

1 
   รับเรื่องร้องเรียน 60 68 38 7 159 33 365 

2 แก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ 42 48 19 5 118 30 261 
3 คงเหลือ 18 20 19 2 41 3 105 

พาณิชย์ จ.เลย 
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โดยสินค้าที่มีการนาเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้าไฟฟ้าและสินค้าอ่ืน  
หมวดสินค้าไม้ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าแร่ ดุลการค้า เดือนสิงหาคม 
2562 ไทยมีดุลการค้าจ านวน 45.96 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2562 
จ านวน 81.21 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 230.38 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน (ส.ค.2561) ลดลง จ านวน 255.92 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 84.78 โดย
สปป.ลาว มีความต้องการหมวดสินค้าเชื้อเพลิงหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างหมวดสินค้า
เครื่องจักรไมใ่ช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3  ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2562         
 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

6.4 จุลสาร/ข่าว  HOT กรมบัญชีกลาง (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนสิงหาคม 2562 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจาก

เดือนก่อนหน้า ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวตามภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคบริการ ด้านอุปสงค์คาดว่าจะขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชน และการค้า
ชายแดน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัว ส าหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะ
ปรับตัวลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 /วันอังคาร....... 

พาณิชย ์จ.เลย 

รก.คลังจังหวัดเลย 
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 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดเลย 
(คบจ.) ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการ 459 ชุมชน ต้นแบบบ้านไร่ม่วง จังหวัดเลย ณ โรงเรียน
มโนบุเรศบ ารุงการ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ม่วง ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอพียงมีแหลงอาหารปลอดภัย ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้และเป็นชมชนเข็มแข็ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5 สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน....... 
 

 แรงงาน จ.เลย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
6.6 รวมยอดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

พัฒนาการ จ.เลย  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ไดรวบรวมผลการจัดเก็บรายไดจากการจ าหน่ายผลิต
ภัณฑหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒  
จากทุกอ าเภอเสร็จเรียบรอยแลวรวมทั้งสิ้น 1,788,057,561 บาท (หนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้าน
ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเปนรอยละ 86.28 คงเหลือเปาหมายคิดเปนรอยละ 
1
3
.
7
2
   

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.7 การจัดสร้างศาล...... 
 



-  27  - 
 

6.7  การจัดสร้างศาล ศาลพระหลักเมือง มเหศักดิ์หลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง 
ศาลบรรพชนปึงเถ่ากงม่า (สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย)  

ประธานสภา 
วัฒนธรรม จ.เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ศาลมเหศักดิ์หลักเมือง........ 
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/ระเบียบวาระท่ี 7....... 
 




