
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว512        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                 11    พฤศจิกำยน  ๒๕๖2 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 10 /๒๕๖2 ประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖2 

เรียน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย  อัยกำรจังหวัดเลย, อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย,
 อัยกำรคุ้มครองสิทธิฯ(ส.ค.ช.),ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๒๘, ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
           ผบ.นพค.๒๓, ผบ.ร.๘ พัน ๑, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย,หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคทุกส่วน, 
 รอง ผอ.รมน.จว.ลย., หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำง, หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ , ผู้บริหำรสถำนศึกษำ, 
             นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ, ผกก.สภ./สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยวฯ, นำยด่ำนศุลำกรท่ำลี่, นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน         

ผกก.ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด..๒๔๖, ผบ.ร้อย ตชด.
๒๔๗, ผบ.ทพ.๒๑, ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์       
ตำมพระรำชด ำริอ ำ เภอด่ำนซ้ำย ,  นำยกเทศมนตรี เมืองเลย,  นำยกเทศมนตรี เมืองวั งสะพุง ,               
ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย, ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย, ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย,          
ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย, ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,            
ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ ำสวย),        
หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนจังหวัดเลย และหัวหน้ำกลุ่มงำน ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 8680 ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2561 

ตำมที่จังหวัดได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ         
นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอฯลฯ ครั้ งที่  10/๒๕๖2 ประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖2 ในวันพุธที่  30 ตุลำคม ๒๕๖2  
เวลำ 09.30 .  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศำลำกลำงจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือน ตุลำคม 
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 29 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th/LW ไปที่เมนู
ประชาสัมพันธ์  หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)                 
หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ)   
ทราบภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  ๒๕๖2  ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๖2 ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย  
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 11/๒๕๖2 ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562  เดิมก าหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 ตั้ งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดเลย  
แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีข้อราชการเร่งด่วนจึงให้เลื่อนการประชุมเป็นวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกาย  
ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว      
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  อนึ่ง  ส ำนักงำนจังหวัดเลย ได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ        
ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 29  สิงหำคม  2561 ว่ำ จะด ำเนินกำรขับเคลื่อนวำระขับเคลื่อนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) ในด้ำนที่ ๕ Loei For All เลยเมืองของทุกคน (ยกระดับคุณภำพชีวิต สร้ำงศักยภำพคนและชุมชน      
ให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนำบริกำรภำครัฐมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล ฯลฯ โดยตั้งแต่เดือนกันยำยน 2561 เป็นต้นไป      
กำรจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ จะใช้ระบบ “ส ำนักงำนอัตโนมัติ” (ไม่มีเอกสำรในกำรประชุมแจก     
ทั้งนี้ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์วำระกำรประชุมเข้ำในกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด) ก่อนวันประชุม      
โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อ ำเภอทุกอ ำเภอภำคเอกชน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมด ำเนินกำรดำวน์โหลด
เอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้งเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ  และสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ด 
เพ่ือรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกหนึ่งช่องทำงในวันประชุม กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่งเรื่อง
บรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดท ำข้อมูล เป็นไฟล์ PDF และ หำกประสงค์จะน ำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำว               
ต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 หำกล่วงเลยก ำหนด  วันที่แจ้ง
ส ำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป   

 
         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (นันทรี)   
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐ 
โทรสำร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖   
 
                             “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 10/๒๕๖2  
วันพุธที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 

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

    ผู้มาประชุม  
1.   นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.   นำยโสภณ    สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.   นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
4.   พล.ต.ต.วิบูลย ์  วงศ์ก้อม   ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
5.   นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
6.   นพ.ปรีดำ  วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
7.    นำยชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
8.    นำงวรจิตร ์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
9.    นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
10.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
11.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
12.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
13.  นำยณัฐพงษ์   พรชัย    พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
14.  นำยมนูญ  ค ำแฝง   แทนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
15.  นำยพิมล    พูลสง่ำ   เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
16.  นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
17.  นำงชะตำ    ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
18.  นำยจรัสพงษ์   ค ำดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
19.  นำงสำวสุกัญญำ  องค์วิเศษไพบูลย์  แรงงำนจังหวัดเลย 
20.  นำงวันเพ็ญ   วิถีเทพ   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
21.  นำงสำวสมใจ  โตอ ำนวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
22.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
23.  นำยเกรียงไกร  ธนะสีลังกูร  แทนผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
24.  นำยศักดิ์ชำย   เพ็งอำรีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
25.  นำยโสคิด  บุญศรี   รก. เกษตรจังหวัดเลย 
26.  นำงดวงประทีป  กุลัตถ์นำม  แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 
27.  นำยสุวัฒน ์  มัตรำช   ปศุสัตว์เลย 
28.  นำยรังสันต์  ไชยบุญทัน  แทนประมงจังหวัดเลย 
29.  นำยประสิทธิ์  พยอมหอม  รก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
30.  นำยประสิทธิ์  กล้ำท ำ   ขนส่งจังหวัดเลย 
31.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
32.  นำงพิสมัย  ปำเปี้ย   รก.วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
33.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์   แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
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34.  นำยกฤษณะ  บุตรชินพร  แทนผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 
35.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์   แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
36.  นำยพงศกร     เพ็ญจันทร์  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
37.  นำยธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
38.  นำยนรินทร์  สุวรรณโณ  พลังงำนจังหวัดเลย 
39.  นำยวุฒิชัย  วุฒิศำสตร์กุล  แทนอัยกำรจังหวัดเลย 
40.  นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
41.  นำยประยุทธ  แก้วยอด  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทำงกฎหมำย  

       และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
42.  นำงพิศมัย  ชมภูทอง  แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
43.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจ.เลย 
44.  นำงอังสนำ  แก้วไชยะ  แทนหัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
45.  นำยชำติชำย  วงศ์กิตตะ  แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
46.   นำยสิทธิศักดิ์  ชินชัยพงษ์  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 
47.  นำยสำยรุ้ง  ปลั่งกลำง  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1  
48.  นำยอุทัย  ปลีกล่ ำ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต ๒ 
49.  นำยพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3 
50.  ว่ำที่ร.ท.จ ำนงค์  นนทะมำศ  แทนผอ.สนง.ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
51.  นำยนิรัตศัย  ชิณกะธรรม  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 
52.  นำงบุศรินทร์  เวศมโน   แทนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนคริทร์ 
53.  นำยอ ำนวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
54.  นำยสุมิตร  อนุนิวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
55.  นำยอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
56.  นำยธันช ์  สินธวำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย  
57.  นำยณรงค์เดช  ดวงชัย   แทนผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
58.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
59.  นำงหัทยำ   ทิพยะวัฒน์  นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
60.  นำยเกียรติศักดิ์  โมรำสุท   แทนนำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
61.  นำงสำวอัมพรพรรณ หินสำสนกุล  สรรพำกรพื้นที่เลย 
62.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
63.  นำงสำววิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย  
64.  นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
65.  นำยธนภัทร    จันทรสีมำวรรณ  แทน ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
66.  นำงศศิรัศมี  จันทร์ฤำชัย  แทนหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
67.  นำยเกรียงไกร  ภำคพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
68.  นำยปฏิพันธ์  อุดมสมุทรหิรัญ  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย  
69.  นำงจินตนำ  สุนทรำวิรัตน์  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
70.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
71.  นำยวิชำญ  ก ำเนิดเกิด  แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
72.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย (พืชสวน)  
73.  นำยชัยกระมล  ค ำเมือง   แทนผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย  
74.  นำยพรเทพ  ท้วมสมบุญ  แทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเลย 
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75.  นำยประยูร  สุริยะมณี  ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์สัตว์เลย  
76.  นำยส ำเร็จ  ภูแสนศรี  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
77.  นำยสมบัติ  พิมพ์ประสิทธิ์  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง 
78.  นำยทนงศักดิ์  ดำวังปำ   แทนหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง  
79.  นำยวรวุฒ ิ  ธัญญำยงค์  หัวหน้ำอุทยำนหริรักษ์ 
80.  พลตรี ส ำรำญ  เจริญวงศ์เพ็ชร์  ผบ. มทบ.28 
81.  พ.อ.ทินพันธ์   ปำกแก้ว   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
82.  พ.ต.วีระชัย  สัตบุตร   แทนผบ.นพค. 23 
83.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลำง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21 
84.   ร.ท.บุญช ู  สอนสุภำพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
85.  ร.ต.อ.อัศวิน  สีดำ   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.246 
86.  ผศ.ชัชชัย   พีรกมล   แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย   
87.   นำยสงัด  ยศเฮือง   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย   
88.   นำยนรำวัฒน ์  อัมภำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จ.เลย 
89.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
90.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
91.   นำยอภินันท ์  สุวรรณำโค  แทนนำยอ ำเภอเชียงคำน 
92.   นำงสำวภูมำรินทร์ คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
93.   นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  รก.นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
94.   นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  แทนนำยอ ำเภอภูเรือ 
95. นำยฉัตรกุล  รำชพรหมมำ  แทนนำยอ ำเภอภูกระดึง 
96. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  แทนนำยอ ำเภอปำกชม 
97. นำยนที   พรมภักดี  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
98. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
99. นำยพงศ์ธณนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอภูหลวง 
100. ว่ำที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
101. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
102. นำยต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นำยอ ำเภอหนองหิน 
103. พ.ต.ท.ปรีชำ  เก่งสำริกิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
104. พ.ต.ท.ส ำเนำว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
105. พ.ต.อ.เอกพงษ์  พลมณี   ผกก.สภ.เชียงคำน 
106. พ.ต.อ.ภุชงค์  ภัทรพงศ์สินธุ์  ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
107. พ.ต.อ.กิตติ  แดงสมบูรณ์  ผกก.สภ.ภูเรือ  
108. พ.ต.อ.สำยสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ  
109. พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ  โพธิ์จันทร์  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง  
110. พ.ต.อ.สมชำย  พิมพ์ชู   ผกก.สภ.ภูหลวง 
111. พ.ต.ท.นิพนธ ์  สมำนชำต ิ  แทนผกก.สภ.ปำกชม 
112. พ.ต.อ. สุพจน ์  ดวงไพชม   ผกก.สภ.นำดว้ง 
113. พ.ต.ท.วรเชษฐ ์  จันทร์มำ  แทนผกก.สภ.หนองหิน 
114. พ.ต.ท.สวุิจักขณ์  เนติเจริญสุข  ผกก.สภ.ท่ำลี ่
115. พ.ต.อ.ชำล ี  เรียนถำวร   ผกก.สภ.ผำขำว 
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116. พ.ต.อ.ณัฐกฤต  ค ำวิเศษชัย  ผกก.สภ.นำดินด ำ 
117. พ.ต.ท.ณัทพูล  ทองจันทร์  ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
118. พ.ต.อ.คำรมณ์  ผดุงพจน์  ผกก.สภ.โพนทอง 
119. พ.ต.อ.เสรี  เย็นสวัสดิ ์  ผกก.สภ.โคกงำม 
120. พ.ต.อ.พิชญุตม์  พุฒิศิริวัชรวิชญ์  ผกก.สภ.เชียงกลม 
121. นำยทวีชำติ  นิลกำญจน์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดเลย 
122. นำยกว ี  ไพศำลศร ี  แทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย  
123. นำยวร   หินดี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย  
124. นำยพูลสวัสดิ์  ภำคธูป   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย  
125. นำยนิคม   สุระเกตุ   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
126. นำยนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบำลเมืองเลย 
127. นำยประพันธ์  พลอยพุ่ม  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย 
128. นำยธรรมนูญ  ภำคธูป   ผู้จัดกำรพ้ืนที่พิเศษเลย 
129. นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนเลย 
130. วิระชำติ  จันดี   ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
131. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย 
132. นำยมนัสพงษ ์  จิตติพิมพ ์  ผู้จัดกำรกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคจงัหวัดเลย 
133. นำยโกเมท  รำมศิร ิ   แทนผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภมูิภำค สำขำเลย 
134. นำยสมเกียรต ิ  ลีลำธนำวทิย ์  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
135. นำงสำวณัฐธิดำ  ดอนส ำรำญ  แทนประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
136. นำยวสันต์   ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ จ.เลย 
137. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
138. นำยนรำวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำน จ.เลย 
139. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย  
140. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   รก.จ่ำจังหวัดเลย 
141. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
142. นำงสมพร  สิมแสน   เสมียนตรำจังหวัดเลย 
143. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
144. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน สนจ.เลย 
145. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติกำร สนจ.เลย 
146. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
147. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย   

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยชนำส  ชัชวำลวงศ์)    ติดรำชกำร 
2. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
3. ผอ.สถำนีวิทยุ อส.มท.จังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
4. ผู้ก ำกับด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย    ติดรำชกำร 
6. ผอ.ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
7. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด    ติดรำชกำร 
8. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย    ติดรำชกำร 
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9. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
10. หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
11. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
12. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร  
13. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
14. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
15. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
16. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
17. สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
18. สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
19. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.247      ติดรำชกำร 
20. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย     ติดรำชกำร 
21. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม      ติดรำชกำร 
22. ผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจภูธรนำแห้ว      ติดรำชกำร 
23. นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง      ติดรำชกำร 
24. ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
25. ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง(ชำย)     ติดภำรกิจ 
26. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
27. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
28. ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
29. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
30. หัวหน้ำไปรษณีย์        ติดภำรกิจ 
31. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
32. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
33. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
34. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
35. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
36. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
37. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
38. หัวหน้ำกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดภำรกิจ 

 
 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 10/๒๕๖2  
              วันพุธที่ 30 ตุลำคม ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
                   ๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ 

    พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
3. กำรมอบเงินรำยได้กำรจัดกิจกรรมเดินวิ่งเลำะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ ครั้งที่ 1 
    เพ่ือโรงพยำบำลเลย จ ำนวนเงิน 370,843 บำท (เทศบำลเมืองเลย) 
4. กำรมอบประกำศเกียรติบัตรให้ร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐที่ชนะกำรประกวด 
    ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวน 3 รำย (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย) 

 
/5.กำรมอบโล่รำงวัล....6 
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5. กำรมอบโล่รำงวัลแก่เกษตรกรดีเด่นระดับภำค ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 3 รำย 
    (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย) 
6. กำรมอบเงินรำงวัลกำรขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริมวินัยกำรออมกับกองทุนกำรออมแห่งชำติ 
    จังหวัดเลย ดีเด่น จ ำนวน 3 อ ำเภอ (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย) 
7. กำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณและเกียรติบัตร (ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย)     
    7.1 กำรมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “หม่อมงำมจิตต์บุรฉัตร 
    บุคคลส ำคัญของโลก” รำงวัลสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 2 รำย 
    7.2 กำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับสถำนศึกษำน ำร่อง 
    กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดเลยยอดเยี่ยมระดับจังหวัด จ ำนวน 6 รำย 
8. กำรมอบโล่รำงวัลส่วนรำชกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ.2562 
    เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำรฯ 
    จ ำนวน 13  รำงวัล (ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย) 
9. กำรมอบโล่และประกำศเกียรติคุณกำรประกวดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
    “อ ำเภอสะอำด” ระดับจังหวัด ประจ ำปี 2562  รวม  14 รำงวัล  
    (ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย)  

                             10. ข่ำวเด่นรอบเดือน ตุลำคม 2562 (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
                1) พลตรี ส ำรำญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ต ำแหน่งเดิม รองผู้บัญชำกำร กองบัญชำกำรช่วยรบที่ 2  

ค่ำยสุรนำรี อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง  
ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกท่ี 28 ค่ำยศรีสองรัก จังหวัดเลย 

                                     2) พล.ต.ต.วิบูลย์  วงศ์ก้อม ต ำแหน่งเดิม  รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธำนี ได้รับแต่งตั้ง 
   ให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผบก.ภ.จว.เลย 
         3) พ.อ.(พ.) สมหมำย  บุษบำ  ต ำแหน่งเดิม รอง ผบ.มทบ.28 ค่ำยศรีสองรัก  
   ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) 

      4) นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์  ต ำแหน่งเดิม อุตสำหกรรมจังหวัดสกลนคร ย้ำยมำด ำรง
ต ำแหน่ง อุตสำหกรรมจังหวัดเลย  
       5)  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี  ต ำแหน่งเดิม คลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
คลังจังหวัดเลย 
       6)  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  ต ำแหน่งเดิม  สถิติจังหวัดหนองคำย ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
สถิติจังหวัดเลย 
      7) นำงสำวธนวัน  กำสี ต ำแหน่งเดิมหัวหน้ำงำนติดตำมและประเมินผลตลำดใน
ประเทศกองติดตำมและประเมินผล ฝ่ำยติดตำมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย(ททท.) ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนั กงำนกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนเลย 
      8)  นำยมนัสพงษ์  จิตติพิมพ์  ต ำแหน่งเดิม รองผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุดรธำนี
(ด้ำนเทคนิค) ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 
      9) นำยบุญส่ง  ธิติกำญจน์พจนำ  ต ำแหน่งเดิม ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค 
สำขำสกลนคร ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 
 

/10)นำยส ำเร็จ ....7 
 
 

ประธาน 
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     10) นำยส ำเร็จ  ภูแสนศรี ต ำแหน่งเดิม นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร อุทยำนแห่งชำติ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
    11)น.ส.อัมพรพรรณ  ทินสำสนทล ต ำแหน่งเดิม นักวิชำกำรสอบภำษีเชียวชำญ  
กรมสรรพกร ได้รับต ำแหน่งแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง สรรพำกรพื้นที่เลย 
    1 2 )  น ำ ย ว ร ำ วุ ฒิ   ชั ญ ญ ำ พ ง ษ์   ต ำ แ ห น่ ง เ ดิ ม นั ก วิ ช ำ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  
ส ำนักอนุรักษ์พ้ืนที่ที่8 จังหวัดขอนแก่น ได้รับต ำแหน่งแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
หัวหน้ำอุทยำนหริรักษ์ อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 

1) พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 28 ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง  
ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกท่ี 21 ค่ำยสุรนำรี อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 
       2) พล.ต.ต.มำโนช  สุภำพพูล ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง  
 ผู้บังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภูธรภำค 4   
       3) พ.อ.วีระพงษ์  ค ำสิทธิ์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งที่ 
กอ.รมน.สวนรื่นฤดี   
       4) นำยชัยทัต  สมิตินนท์  อุตสำหกรรมจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
อุตสำหกรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 
         5) นำงวิลำวัลย์  แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งสถิติจังหวัดหนองบัวล ำภู 
       6) นำยณัฐยศ  ชัยชนะทรัพย์  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง  

          ผู้อ ำนวยกำรส่วนอุทยำนแห่งชำติ ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8  ขอนแก่น 
       7)นำงศศิมำ  บุญย์สวัสดิ์ สรรพำกรพ้ืนที่เลย  ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง สรรพำกรพ้ืนที่            

          กรุงเทพมหำนคร 28  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่9/๒๕62 ประจ าเดือน กันยายน  ๒๕62   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันศุกร์ที่ 27 กันยายน  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  

      ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 
- รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด  29  หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์ หัวข้อ 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวัดเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 438 ลงวันที่  9 ตุลำคม  2562 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่7/๒๕62 ประจ าเดือน กันยายน  ๒๕62 
ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันศุกร์ที่ 27 กันยายน  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 9 /2562  ประจ าเดือน กันยายน  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันศุกร์ที่ 27  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
                                   - ไม่มี    -          
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี4.... 
 
 

  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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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
   4.1 การเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
                              สิริวัฒนาพรรณวดี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 

  นพ.สสจ.เลย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ..... 
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4.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
   (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
ปลัดจังหวัดเลย 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจ าป ี
         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  

       ก ำหนดจัดออกให้บริกำร ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกำยน  2562 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ                                                      
โรงเรียนบ้ำนห้วยสีเสียด หมู่ 5 บ้ำนห้วยสีเสียด ต ำบลน้ ำหมำน อ ำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย  

        จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ และขอเชิญร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน     

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                             4.4 สรุปผลการด าเนินโครงการบรูณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน 
         จังหวัดเลยประจ าเดือนกันยายน 2562 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ........ 

ผู้แทนปลัด
จังหวัดเลย 
 

ผู้แทนปลัด
จังหวัดเลย 
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         ๔.5  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  2561 ถึงวันที่   30   กันยายน  2562   (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
         งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน
5,580.09 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 397.39 
ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 4,847.21 ล้ำนบำทรวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
จ ำนวนทั้งสิ้น 5,244.59 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.99 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 6.01  
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 63 ของประเทศ จ ำแนกดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,192.95 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 115.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 2,958.32 ล้ำน
บำท รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวน 3,073.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 96.27 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3.73 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณอยู่ล ำดับที่ 55 
ของประเทศ 
2) รำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,387.14 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 281.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,888.89 
ล้ำนบำท รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 2,170.75 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
90.94 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 9.06 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณอยู่ล ำดับที่ 65 ของ
ประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 225.60 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 55.38 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
163.94 ล้ำนบำท รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 219.32 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 97.22 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 2.78 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ   
ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 33 ของประเทศ จ ำแนกดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 53.52 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 7.13 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 44.72 ล้ำนบำท  
รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวน 51.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
96.87 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3.13 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ   อยู่ล ำดับที่ 28 
ของประเทศ 
2) รำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 172.07 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง     
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 48.26 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 119.22 ล้ำนบำท 
รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 167.48 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.33 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 2.67ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณอยู่ล ำดับที่ 34 ของประเทศ 

งบท้องถิ่นจังหวัดเลย (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 532.75 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) 
จ ำนวน 182.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 328.73 ล้ำนบำท รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ จ ำนวน 511.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.00ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 
4.00 จ ำแนกดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6.69 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
(PO) จ ำนวน 0.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 6.53 ล้ำนบำท รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวน        6.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 

/2)รำยจ่ำยลงทุน...... 
 

คลัง จ.เลย 
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2) รำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 526.06 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง     
จ ำนวน 182.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 322.21 ล้ำนบำท รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ จ ำนวน 504.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.95 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 4.05  
  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดเลย มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 
2561) จ ำนวนทั้งสิ้น 689.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน  619.99 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 89.98      

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ประกอบด้วย จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองคำย จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดหนองบัวล ำภู และจังหวัดอุดรธำนี โดยจังหวัด
อุดรธำนีเป็นศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 497.66 
ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 91.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
จ ำนวน 368.18 ล้ำนบำท ยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณจ ำนวนทั้งสิ้น460.11 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.45 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 7.55 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 8 ของประเทศ จ ำแนกดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 59.87 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 6.47 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 34.94 ล้ำนบำท 
รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวน 41.41 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
69.16 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 30.84 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของกลุ่มจังหวัด ฯ 
อยู่ล ำดับที่ 17 ของประเทศ 
2) รำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 437.79 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง     
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 85.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 333.24 ล้ำนบำท  
รวมยอดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 418.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.64 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 4.36 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของกลุ่มจังหวัด ฯ อยู่ล ำดับที่ 
8 ของประเทศ 

   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562) 

งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 
541.41 ล้ำนบำท  จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1.08 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยจ ำนวน 27.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 53 ของประเทศจ ำแนก ดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 454.21 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) 
ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 27.24 ล้ำนบำท คิดเป็น  
ร้อยละ 6.00 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 43 ของประเทศ           
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 87.20 ล้ำนบำท ยังไม่มีกำรเบิก
จ่ำยเงิน  

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 5 ล้ำนบำท เป็นงบรำยจ่ำย
ประจ ำ เบิกจ่ำยจ ำนวน 0.11 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 2.17 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 43 ของประเทศ           
   
 
 
 
 

/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี...... 
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เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น 
607.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 32.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.36 จ ำแนกเป็น 
1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท 
2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 584.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 32.60 
ล้ำนบำท 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
๔.6  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน ตุลาคม  2562 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน พฤศจิกายน  2562  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)        
พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน พุธ ที่ 30 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะอำกำศทั่วไป 
         พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเลย อุดรธำนี หนองคำย 
สกลนครและนครพนม โดยอำกำศเย็นในตอนเช้ำ และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศำ
เซลเซียส 
ส าหรับลักษณะส าคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณควำมกดอำกำศสูงก ำลังปำนกลำงจำก
ประเทศจีนแผ่ปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้จะท ำให้บริเวณ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้ำคะนอง โดยอำกำศเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 
1-3 องศำเซลเซียส ขอให้ประชำชนดูแลสุขภำพเนื่องจำกอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลง อนึ่ง  
เมื่อเวลำ 04.00 น. พำยุดีเปรสชัน ได้ทวีก ำลังเป็นพำยุระดับ3 (โซนร้อน) แมดโมแล้ว  
มีศูนย์กลำงอยู่ห่ำงประมำณ 300 กิโลเมตร ทำงด้ำนตะวันออกของเมืองวินห์ ประเทศ
เวียดนำม โดยมีศูนย์กลำงอยู่ที่ละติจูด 13.3 องศำเหนือ ลองจิจูด 112.0 องศำตะวันออก 
ควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงประมำณ 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก ำลังเคลื่อนตัวทำงทิศ
ตะวันตก ด้วยควำมเร็วประมำณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คำดว่ำจะเคลื่อนขึ้นชำยฝั่ง
ประเทศเวียดนำมตอนกลำงในวันนี้ และจะเคลื่อนเข้ำสู่ประเทศกัมพูชำในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 

 
/ศูนย์วิจัยและพัฒนำ...... 

 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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มติที่ประชุม    รับทราบ    

4.7  รายงานสถานการณ์น้ าป ี2562 ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 (โครงการชลประทานเลย) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

          

 
 
 
 

 
 
 
 
 

/กำรให้ควำมช่วยเหลือ.... 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
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/ประธำน..... 
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ประธาน ให้ชลประทานดูแลและท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการใช้น้ าจากการปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์รณรงค์ลดการใช้น้ า 
มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / แนวทำงกำรสนับสนุน........ 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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มติที่ประชุม    รับทราบ    
/คณะที่ 2……….. 
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คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 

 คณะท างานและเลขานุการ) 
  - รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทอง  ประจ าเดือน 
  ตุลาคม  2562 (โรงพยาบาลเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
  สถำนกำรณ์โรค ASF ในปัจจุบันโดย ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเลย 

ปัจจุบันจังหวัดเลยไม่พบกำรระบำดของโรค ASF สถำนกำรณ์โรค ASF ในสุกร (African 
swine fever : ASF)   เป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัสติดต่อร้ำยแรงในสุกรที่แพร่กระจำยใน
ภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลกกว่ำ ๒๙ ประเทศ โดยเฉพำะมีกำรระบำดในทวีปแอฟริกำ 6 
ประเทศ ได้แก่ชำด โกตดิวัวร์ เคนยำ แอฟริกำใต้ แซมเบียและซิมบับเว ทวีปยุโรป 12 
ประเทศ ได้แก่เบลเยียม บัลแกเรีย กรีก ฮังกำรี ลัตเวีย มอลโดวำ โปแลนด์ โรเมนเนีย 
รัสเซีย สโลวำเกีย เซอร์เบียละยูเคน แถบปวีปเอเชียถึง 11 ประเทศ ได้แก่ประเทศจีน 
มองโกลเลีย เกำหลีเหนือ เวียดนำม กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ ฟิลิปินส์ เกำหลีใต้ และ
ประเทศติมอ เลสเต ตำมท่ีรัฐบำลไดม้ีนโยบำยให้แผนรับมือโรค ASF ในสุกร ของประเทศ
ไทยเป็นวำระแห่งชำติ ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๒ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเกิดเหตุกำรณ์ระบำด ขณะเกิด กำรระบำด และภำยหลังเกิดกำรระบำดของโรค 
จำกมติ ครม. ดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและรับมือกรณีที่อำจพบกำรระบำด
ของโรค ASF ในสุกร จังหวัดเลย โดยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเลยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมด ำเนินกำร ดังนี้ 
 
 
 
 

/1.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร...... 
 
 

นพ.สสจ.เลย 
 
นพ.สสจ.เลย 
 

ปศุสัตว์ จ.เลย 
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๑.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรค ASF ในสุกร จังหวัดเลย (๒๗ ก.พ.๖๒) 
๒.ได้ประกำศเขตเฝ้ำระวังโรคระบำดชนิดโรค ASF ในสุกรและหมูป่ำโดยให้ท้องที่ 
ทุกหมู่บ้ำน ทุกต ำบล ทุกอ ำเภอ ของจังหวัดเลย เป็นเขตเฝ้ำระวังโรคระบำดชนิดโรค ASF 
ในสุกร ในสัตว์ประเภทสุกรและหมูป่ำ (๑ มี.ค.๖๒)  
๓.ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรค ASF ในสุกร  
จังหวัดเลย (war room) และรำยงำนผลกำรประชุมให้กรมปศุสัตว์ทรำบแล้ว (๘ ก.ค.๖๒)  
๔.ได้ฝึกกำรซักซ้อมแผนเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคASFในสุกร ระดับจังหวัดรูปแบบ
เฉพำะหน้ำที่ (Functional exercise) จังหวัดเลย จ ำนวน 304 รำย (๒๔ ก.ค. ๖๒) 
๕.ได้เข้ำตรวจเยี่ยมแนะน ำกำรเฝ้ำระวังโรค (X- Ray) ฟำร์มสุกรรำยย่อย พร้อมกับกำร
บันทึกขึ้นทะเบียนเกษตรกรในระบบ E-smart plus (ก.ค.- ส.ค. ๖๒ ทั้ง 14 อ ำเภอ  
ได้ จ ำนวน ๑,1๐๒ รำย สุกร จ ำนวน 62 ,74 ตัว และติดตำมฟำร์มสุกรรำยใหญ่  
จ ำนวน 65 ฟำร์ม สุกรประมำณ 50,000 ตัว) 
๖.ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรำยย่อย ส ำหรับกำรจัดท ำระบบ กำรป้องกันโรคใน
ฟำร์มสุกรรำยย่อย เพื่อป้องกันโรค ASF ในสุกร จังหวัดเลย “เข้ำใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรค 
ASF จ ำนวน 387 รำย (๒9 ส.ค. ๖๒) 
7.กำรเฝ้ำระวังตรวจสอบ โรงฆ่ำสัตว์ เขียงจ ำหน่ำยเนื้อ และด่ำนระหว่ำงประเทศ  
จุดผ่อนปรน ตำมชำยแดนร่วมกับหน่วยงำนปกครอง ทหำร ต ำรวจ ฝ่ำยพลเรือน อย่ำง
ต่อเนื่อง จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ด่ำนซ้ำย     นำแห้ว เชียงคำน ปำกชม ท่ำลี่ 
8.มีค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 302/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนำยกำร
ป้องกัน ควบคุมและก ำจัดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรแห่งชำติ โดยมี รองนำยกรัฐมนตรีที่
นำกยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นรองประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นเป็นรองประธำนกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และอธิบดีกรมปศุสัตว์   
เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9.แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนทุกเดือน ให้ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอตรวจเยี่ยมและ
ประเมินควำมเสี่ยงในระบบ E-smart plus ในฟำร์มที่มีควำมเสี่ยงมำกให้ปศุสัตว์อ ำเภอ
ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขระบบกำรป้องกันโรคในฟำร์ม เป้ำหมำยทุกฟำร์ม 
10.ให้ปศุสัตว์อ ำเภอรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคประจ ำวันทุกวัน 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ซึ่งในวันที่...... 

อุตสาหกรรม จ.เลย 
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มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะที่ 5....... 
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คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจ.เลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต..... 
 

นพ.สสจ.เลย 
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/ผลกำรประเมิน...... 
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มติที่ประชุม รับทราบ       
2) สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)  

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562   
     อ าเภอผาขาว 
     1. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 

         2. อำหำรปลอดภัย 
น ำเสนอวีดีทัศน์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน  

มติที่ประชุม รับทราบ    
อ าเภอภูหลวง 

              1. กำรจัดกำรขยะในชุมชน 
     2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร   

น ำเสนอวีดีทัศน์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน  
มติที่ประชุม รับทราบ       

     3)  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรจัดตั้งกองทุนขยะ/ธนำคำรขยะมีกำร 
      ด ำเนินกำรจัดตั้งกองทุน/ธนำคำรขยะ ณ วันที่ 17 ตุลำคม 2562 (สนง.ส่งเสริม 

   กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 

/4)รำยงำนกำรด ำเนินงำน..... 

นอ.ผาขาว 
 

นอ.ภูหลวง 
 

ท้องถิ่น จ.เลย 
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4) รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักงำนปลอดขยะ จังหวัดเลย 
(ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ       
5)  โครงกำรมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม (ส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ       

คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม      
(วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 

                              6.1 สรุปโครงกำรวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่) ประจ ำปี พ.ศ.2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ       
/คณะที่ 7..... 
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คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

- กำรจัดท ำแผนโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดเลย (120 คนลงมำ) 
        1. บทน ำและข้อมูล 

2.แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
3. รูปแบบกำรบริหำรโรงเรยีนขนำดเล็ก 

- งำนชุมนุมลูกเสือแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ครั้งที่ 21 ระหว่ำงวันที่ 26 ต.ค.-1พ.ย. 2562 ณ ศำลวิธำวุธ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุร ี
กลุ่มเป้ำหมำย 77 จังหวัด ผู้เข้ำร่วม 12,000 คน ตัวแทนจังหวัดเลย 15 หมู่บ้ำน 
ผู้ก ำกับ 15 คน ลูกเสือ เนตรนำร ี135 คน รวม 150 คน จำกเขต 1 , 2, 3 และ สพม.19 

มติที่ประชุม รับทราบ       
คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
- กำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน  “อ ำเภอคุณธรรม” ( สพป.เลย เขต 2  ) 
  น ำเสนอวีดีทัศน์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน  

มติที่ประชุม รับทราบ       
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

   6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              

ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 30 เรื่องยุติเรื่อง    
2 เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 28 เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 36 เรื่อง                 
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลยปีงบประมำณ 2562 ประจ ำเดือนตุลำคม 

                                2562 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
6.2  สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจ าเดือน กันยายน  2562 

      (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 
 ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย          
 ประจ ำเดือนกันยำยน 2562 โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่               
 ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำน    
 เหมืองแพร่  อ ำ เภอนำแห้ว มีมูลค่ำกำรค้ำรวมจ ำนวน 1,042.23 ล้ำนบำท  
แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำจ ำนวน 667.26 ล้ำนบำทและมูลค่ำกำรส่งออก  
จ ำนวน 374.97 ล้ำนบำท  มูลค่าการส่งออก เดือนกันยำยน 2562 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ
จ ำนวน 374.97 ล้ำนบำท  เพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 297.43 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.42 และเมื่อ  เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีที่แล้วมีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ
เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 77.54 ล้ำนบำท  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.07 โดยสินค้ำที่มีกำรส่งออก
ลดลงจำกเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้ำ เชื้อเพลิง หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค หมวดสินค้ำ
พลังงำนไฟฟ้ำและสินค้ำอ่ืนๆ มูลค่าการน าเข้า เดือนกันยำยน 2562 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ
จ ำนวน667.26 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้ว 376.69 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
129.64 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีที่แล้ว มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำเพ่ิมขึ้น
จ ำนวน 638.28ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2,202.48 

/โดยสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำ...... 

พาณิชย ์จ.เลย 

ศึกษาธิการ จ.เลย 

    หน.สนจ.เลย 
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โดยสินค้ำที่มีกำรนำเข้ำเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้ำไฟฟ้ำและสินค้ำอ่ืน  
หมวดสินค้ำไม้ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้ำแร่ ดุลการค้า เดือนกันยำยน 
2562 ไทยขำดดุลกำรค้ำจ ำนวน -292.29 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือนสิงหำคม 2562 
จ ำนวน 246.33 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 535.97 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (ก.ย.2561) ลดลง จ ำนวน 23.84 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.88 
โดยสปป.ลำว มีควำมต้องกำรหมวดสินค้ำเชื้อเพลิงหมวดสินค้ำวัสดุก่อสร้ำงหมวดสินค้ำ
เครื่องจักรไมใ่ช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบและหมวดสินค้ำอุปโภคบริโภคอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือใช้
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ ำวัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 

    ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนกันยำยน 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องจำก

เดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำน คำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม  
และภำคบริกำร ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรบริโภคภำคเอกชน กำรใช้จ่ำยภำครัฐ
และกำรค้ำชำยแดน ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 

 
/6.5 แจ้งรำยชื่อโรงแรม.... 

 

คลังจังหวัดเลย 
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วันที่ 18 ตุลำคม 2562 นำงทัศนีย์  ทำโบรำณ นักวิชำกำรช ำนำญกำรพิเศษ รักษำ
รำชกำรแทนคลังจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอำสำเพ่ือถวำยรำชกุศลและน้อมร ำลึก
พระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย ณ วัดโพนทอง อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5  แจ้งรายชื่อโรงแรมท่ีผ่านการรับรองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Hotel) 
ปี 2562 (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/6.6มำตรกำรลด........ 

ทสจ.เลย 
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6.6 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 รอบการประเมินรอบที่ 2 (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/6.7รวมยอดจ ำหน่ำยสินค้ำ...... 
 
 
 

ทสจ.เลย 
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6.7 รวมยอดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.8  การด าเนินงานโครงการ “ส านักงานปลอดขยะ” (Zero Waste Office)  
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.9  แผนการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/6.10 สรุปผลกำรด ำเนินงำน.... 
 
 

พัฒนาการ จ.เลย 

พัฒนาการ จ.เลย 

พัฒนาการ จ.เลย 
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6.10 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพื้นที่ถูกผลกระทบโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   - การจัดประชุม “เว้าจา  พาข้าวงาย” ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562  

(หอการค้าจังหวัดเลย ผู้แทนเจ้าภาพ)              
ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำยเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมี        

ส่วนรำชกำร หน่วยงำน สมำคม ชมรม มูลนิธิหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยน
ข่ำวสำรทำงรำชกำรกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

ส ำหรับกำรจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำย” ในเดือน พฤศจิกำยน  2562  
   เจ้ำภำพประกอบด้วย หอกำรค้ำจังหวัดเลย, สมำคมพ่อค้ำจังหวัดเลย,  สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย, 

สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย, สโมสรไลออน์เมืองเลย, มูลนิธิสว่ำงคีรีธรรม ฯลฯ  
ได้ก ำหนดจัดประชุม “เว้ำจำ พำข้ำวงำย” ครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกำยน          
พ.ศ. 2562 ณ มูลนิธิสว่ำงคีรีธรรม ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                            เลิกประชุมเวลา 12.20 น.  

               ผู้บันทึกรายงานการประชุม     
                    
                                  (นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                                                    

      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
                  

                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายชาญชัย  คงทัน) 
                    หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

 
 

พัฒนาการ จ.เลย 


