
              

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว582        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                  11   ธันวำคม  ๒๕๖2 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 11 /๒๕๖2 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 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 ครั้งที่ 11/๒๕๖2 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖2 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกำยน ๒๕๖2  
เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศำลำกลำงจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562  
เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 20 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์
จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสำร/รำยงำนฯลฯ  (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)  หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณา
แจ้ง ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 ธันวาคม  ๒๕๖2  ทั้งนี้ 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๖2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖2 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 12/๒๕๖2 ประจ ำเดือน ธันวำคม 
2562  เดิมก าหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่  27 ธันวาคม  2562 ตั้ งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีข้อราชการเร่งด่วนจึงให้เลื่อน 
การจัดประชุมมาเป็นวันอังคารที่  24 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562 หำกล่วงเลยก ำหนด 
วันที่แจ้งส ำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป   

 
         ขอแสดงควำมนับถือ 

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



รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 11/๒๕๖2  
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจกิายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.   นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.   นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
3.   พ.ต.ท.ใจชำย  หงษ์เวียง  แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
4.   นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
5.   นพ.ปรีดำ  วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
6.    นำยชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
7.    นำงวรจิตร ์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
8.    นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
9.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
10.  นำยธงชัย  เมืองสนธิ์  แทนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
11.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
12.  นำงอุภัยพร  มหำนิล   แทนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
13.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
14.  นำยอธิรัฐ  บรรดำศักดิ์  แทนเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
15.  นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
16.  นำงชะตำ    ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
17.  นำยปิ่นทอง  พจนำ   แทนท้องถิ่นจังหวัดเลย  
18. นำยฤทธิรงค์   ทิพรส   แทนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
19.  นำงสำวสมใจ  โตอ ำนวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
20.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
21.  นำยศุภวัฒภ ์  บัญญัติ   แทนผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
22.  นำงภัทรภร  บุญงำม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
23.  นำยอภิไท  มังธำนี   รก. เกษตรจังหวัดเลย 
24. นำยโสคิด  บุญศรี   แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 
25. นำยสุวัฒน์  มัตรำช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
26.  นำยอิทธิพล  ขวำไทย   ประมงจังหวัดเลย 
27.  นำยประสิทธิ์  พยอมหอม  รก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
28.  นำงพูนทรัพย์  มหำวีระรัตน์  รก. ขนส่งจังหวัดเลย 
29.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
30.  นำงพัทธนันท์  ชุมพล   แทนวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
31.  นำยสมบูรณ ์  สุริยะ   แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
32.  นำยบรรพต  ลู่พรหมมำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
33. นำยธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
34. นำยนรินทร์  สุวรรณโณ  พลังงำนจังหวัดเลย 
35. นำยชำญยุทธ  นครธรรม  แทนอัยกำรจังหวัดเลย 
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36. นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
37.  นำยประยุทธ  แก้วยอด  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทำงกฎหมำย  

       และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
38.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจ.เลย 
39.  นำยชัยณรงค์  แสงค ำ   ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
40.   นำยไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 
41.  นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1  
42.  นำยภำนันท ์  แสนเภำ   แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต ๒ 
43.   นำยเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์   ผอ.สนง.ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
44.  นำงสุนทรี  ฝำงนอก   แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 
45.  นำยอ ำนวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
46.  นำยสุมิตร  อนุนิวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
47.  นำยอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
48.  นำงโชติรส  หอมภักดี  แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย  
49.  นำยประเมิน  อินทะวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
50.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
51.  นำยเกียรติศักดิ์  โมรำสุข   แทนนำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
52.  นำงสวำท  นรคิม   แทนนำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
53.  นำงจิตรัตน์  สุขริพัฒน์  แทนสรรพำกรพ้ืนที่เลย 
54.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
55.  นำงสำววิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย  
56.  นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
57.  นำยบัญชำ  ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
58.  นำยธนภัทร    จันทรสีมำวรรณ  แทน ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
59.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
60.  นำยชัยยันต์  สุรสรณ ์   แทนผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
61.  นำงจินตนำ  สุนทรำวิรัตน์  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
62.  นำยพิริยพงษ์  พลศักดิ์ซ้ำย  แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำ 

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
63.  นำยสมชำย  สุขจิต   แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย 
64.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
65.  นำยวิชำญ  ก ำเนิดเกิด  แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
66.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย (พืชสวน)  
67.   นำยเฉลิมชัย  จันทศร   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์สัตว์เลย  
68.  นำยเพิ่มศักดิ์  กนิษฐชำต  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
69. พ.อ.ทินพันธ์   ปำกแก้ว   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
70.  ร.ท.ชินกร  กุตัน   แทนผบ.นพค. 23 
71.   ร.ต.ผจญ   หวังร่วมกลำง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21 
72.   ร.ท.บุญช ู  สอนสุภำพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
73.  พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ    ใจสุข   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.247 
74.  ผศ.ชัชชัย   พีรกมล   แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
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75.   นำยบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
76.  นำยประสำน  จันทร์เมือง  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
77.   นำยนรำวัฒน ์  อัมภำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จ.เลย 
78.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
79.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
80.   นำยอภินันท ์  สุวรรณำโค  แทนนำยอ ำเภอเชียงคำน 
81.   นำงสำวภูมำรินทร์ คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
82.   นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  รก.นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
83.   นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  รก.นำยอ ำเภอภูเรือ 
84. นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
85. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
86. นำยนที   พรมภักดี  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
87. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
88. นำยพงศ์ธณนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอภูหลวง 
89. ว่ำที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
90. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
91. นำยต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นำยอ ำเภอหนองหิน 
92. พ.ต.ท.ยศวัจน์  แก้วสืบธัญนิว  แทนผกก.สภ.เมืองเลย 
93. พ.ต.ท.วิสกี้  พระอำศัย  แทนผกก.สภ.วังสะพุง 
94. พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
95. พ.ต.อ.สำยสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ 
96. พ.ต.อ.สุรใจ  รุ่งเรือง   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
97. พ.ต.ท.คมเดช  สุวรรณชำติ  ผกก.สภ.ภูหลวง 
98. พ.ต.ท.นิพนธ ์  สมำนชำต ิ  แทนผกก.สภ.ปำกชม 
99. พ.ต.ท.บรรเจิด  จจูันทร ์   แทนผกก.สภ.นำด้วง 
100.  พ.ต.ท.วรเชษฐ ์ จันทร์มำ  แทนผกก.สภ.หนองหิน 
101.  พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ เนติเจริญสุข  ผกก.สภ.ท่ำลี่ 
102.  พ.ต.อ.ชำลี  เรียนถำวร  ผกก.สภ.ผำขำว 
103.  พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   รรท.ผกก.สภ.นำแห้ว 
104.  พ.ต.ท. ค ำมูล  ศรีสะอำด  ผกก.สภ.โพนทอง 
105.  พ.ต.ต. นำวำ  หำธรรมวงศ ์  แทนผกก.สภโคกงำม 
106.  นำยพิเศษศักดิ์  ภักดีเทวำ  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
107.  นำยภัทรดิฐ  สิงหเสนี   ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) 
108. นำยทวีชำติ  นิลกำญจน์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดเลย 
109. นำยกว ี  ไพศำลศร ี  แทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
110. นำยด ำรง  ทองศรี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
111. นำยนิคม   สุระเกตุ   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
112. นำยนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบำลเมืองเลย 
113. นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนเลย 
114. นำยวิระชำติ  จันดี   ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

 
/พ.ต.อ.ประมวล....4 
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115. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย 
116. นำยโกเมท  รำมศิร ิ   แทนผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภมูิภำค สำขำเลย 
117. นำยสมเกียรต ิ  ลีลำธนำวทิย ์  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 
118. ว่ำที่ร.ต.กฤษชำณัฏฐ ์ กุลรัชชท์รัญ  นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
119. นำยหินชนวน  อโศกตระกูล  หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำเลย 
120. นำยวสันต์   ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ จ.เลย 
121. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
122. นำยนรำวุฒิ         รัตนัง                ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำน จ.เลย 
123. ว่ำที่ ร.ต.เกริก    กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
124. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย  
125. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   รก.จ่ำจังหวัดเลย 
126. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
127. นำงสมพร  สิมแสน   เสมียนตรำจังหวัดเลย 
128. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
129. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน สนจ.เลย 
130. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติกำร สนจ.เลย 
131. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
132. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
133. นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์)    ติดรำชกำร 
2. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยชนำส  ชัชวำลวงศ์)    ติดรำชกำร 
3. แรงงำนจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
4. ยุติธรรมจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
5. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
6. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
7. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
8. หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
9. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3    ติดรำชกำร 
10.  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนคริทร์    ติดรำชกำร 
11. ผอ.สถำนีวิทยุ อส.มท.จังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
12. ผู้ก ำกับด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
13. ผอ.ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
14.  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
15.  ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย      ติดรำชกำร 

 
/16.ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย.... 
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16. ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย       ติดรำชกำร 
17. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
18. หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
19. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
20. หัวหน้ำอุทยำนภูเรือ       ติดรำชกำร 
21. หัวหน้ำอุทยำนภูกระดึง       ติดรำชกำร 
22. หัวหน้ำอุทยำนภูสวยทรำย      ติดรำชกำร 
23. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร  
24. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
25. หัวหน้ำอุทยำนหริรักษ์       ติดรำชกำร 
26. ผบ. มทบ.28        ติดรำชกำร 
27. ผบ.ร.8 พัน 1        ติดรำชกำร 
28. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
29. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
30. สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
31. สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
32. ผบ.ร้อย (สบ.๒) ร้อย ตชด.246      ติดรำชกำร 
33.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม      ติดรำชกำร 
34.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จ.เลย   ติดรำชกำร 
35.  ผกก.สภ.เชียงคำน       ติดรำชกำร 
36.  ผกก.สภ.ภูเรือ        ติดรำชกำร 
37.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
38.  ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
39.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
40.  ผกก.สภ.ท่ำลี ่        ติดรำชกำร 
41.  ผกก.สภ.ผำขำว        ติดรำชกำร 
134.  ผกก.สภ.ท่ำลี ่        ติดรำชกำร 
135.  ผกก.สภ.ผำขำว       ติดรำชกำร 
42.  ผกก.สภ.นำดินด ำ       ติดรำชกำร 
43.  ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง      ติดรำชกำร 
44.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
45. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
46. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
47. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
48. นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง      ติดรำชกำร 
49. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
50. ผจก.พื้นที่พิเศษเลย       ติดภำรกิจ 
51. ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
52. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
53. หัวหน้ำไปรษณีย์        ติดภำรกิจ 

 
/54.ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำ... 
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54. ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
55. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
56. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
57. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
58. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
59. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
60. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
61. ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 

 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 11/๒๕๖2  
              วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกำยน ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
                   ๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ 

    พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
3. กำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ รำงวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครำงกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนดีเด่น  
    (บ้ำนสวย เมืองสุข) ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 3 รำย (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดเลย) 
4. กำรมอบวัสดุอุปกรณ์ในกำรตั้งด่ำนชุมชนเข้มแข็ง จ ำนวน 14 ชุด  
    (กลุ่มงำนควำมมั่นคง ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย ) 
5. ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
    5.1 กำรมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด 
    ประเภทเด็กหรือเยำวชน จ ำนวน 1 รำย  
    5.2 กำรมอบโล่เกียรติยศให้แก่ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่ำง 
    และลำนธรรม ลำนวิธีไทยตัวอย่ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 2 รำงวัล  
6.  กำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณรำงวัลชนะเลิศตำมโครงกำร 1 ต ำบล 1 หมู่บ้ำน 
    ร่วมสร้ำงสรรค์พัฒนำเครือข่ำยประกันสังคมภำคสมัครใจเข้มแข็ง  
    (SSO Star Service Award 2019) จ ำนวน 1 รำย (สนง.ประกันสังคมจังหวัดเลย) 

                               7. ข่ำวเด่นรอบเดือน พฤศจิกำยน  2562 (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
                - นำงภัทรภร  บุญอำบ ต ำแหน่งเดิม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญพิเศษ 

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 

       1) นำยศักดิ์ชำย  เพ็งอำรีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
                                 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
                                      2) นำยประสิทธิ์ กล้ำท ำ ขนส่งจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 

       3) นำยธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดลพบุรี 

                    
 

/4)นำยวีระชำต.ิ....... 
 

ประธาน 
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4) นำยวีระชำติ จันดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 

               ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวล ำภู 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่10/๒๕62 ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62   

     ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที่ 30  ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ศาลากลางจังหวัดเลย                        
       (ส านักงานจังหวัดเลย) 
    - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด  29  หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ 
เอกสำร/รำยงำนฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 438 ลงวันที่ 9 ตุลำคม  2562 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่10/๒๕62 ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62 
ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 10 /2562  ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
                                   - ไม่มี    -          
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
   4.1 การเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
                              สิริวัฒนาพรรณวดี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
นพ.สสจ.เลย 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ..... 

  หน.สนจ.เลย 
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      4.2  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2562 (ส านักงานจังหวัดเลย) 
ด้วยในกำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ  

๕ ธันวำคม 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี      
(นำยเทวัญ  ลิปตพัลลภ) เป็นประธำน ที่ประชุมมีมติรับทรำบกำรจัดพิธีและกิจกรรมเนื่อง
ในวันดังกล่ำว ได้แก่ (1) พิธีท ำบุญตักบำตร (2) พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม และ (3) 
กิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล โดยมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทย       เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบหลักในกำรแจ้งจังหวัดด ำเนินกำรจัดพิธีฯ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมมติที่ประชุม และข้อสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย จังหวัดได้ก ำหนด
จัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญดังกล่ำวดังนี้ 
1.  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวำคม 2562 โดย
มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธี ประกอบด้วยพิธี/กิจกรรม ดังนี้ 

1. พิธีท ำบุญตักบำตร  
2. พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม 

                   2.  จัดกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม 2562 
                                             เมื่อจังหวัดได้ก ำหนดเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำรประกำรใดแล้ว จะมีหนังสือแจ้งเชิญชวน 

เข้ำร่วมพิธี/กิจกรรมฯ โดยด่วนต่อไป  จึงน ำเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.3  ขอบคุณผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 
       ตำมที่กระทรวงมหำดไทยแจ้งจังหวัดว่ำ คณะกรรมกำรประกวดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน      
“จังหวัดสะอำด” ประจ ำปี 2561 ได้พิจำรณำคัดเลือกจังหวัดที่มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอำด”ระดับประเทศ ปรำกฏว่ำ จังหวัดเลย ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัด
ขนำดกลำง  ในกำรนี้ จังหวัดเลยได้ก ำหนดจัดเลี้ยงขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด ของจังหวัดเลย (ผู้จัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมจังหวัดเลย)      
ในวันอังคำรที่ 25 ธันวำคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลำ 11.00 น. ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย   

       จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเรียนเชิญท่ำนเป็นเกียรติในงำนเลี้ยงขอบคุณ 
   และสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดของจังหวัดเลย (ผู้จัดกำร 
   สิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมจังหวัดเลย) ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.4   การจัดงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากลประเทศไทย จังหวัดเลย 
 (ส านักงานจังหวัดเลย,ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดเลย) 
      ด้วยคณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน 
 และปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดเลย มีมติเห็นชอบในหลักกำรให้จังหวัดเลยร่วมกับ 

                      ส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกลจังหวัดเลย            
ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวำคม 2562 เวลำ 07.30 – 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ           
ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย จึงน ำเรียนมำเพ่ือทรำบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/4.5 ขอเชิญร่วมสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ.... 

 

  หน.สนจ.เลย 

  หน.สนจ.เลย 

  ป.ป.ช.เลย 
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4.5  ขอเชิญร่วมสมทบไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล      
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชด าริ  

      (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย) 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย  ขอส่งวาระประชุมคณะกรมการจังหวัด  วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562  ดังนี้ 
1. ประชำสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงกำรไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 4 พฤษภำคม  
2563 ติดต่อบริจำคได้ที่  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเลย และส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทุก
อ ำเภอ หรือบริจำคโดยตรงเข้ำบัญชี “โครงกำรไถ่ชีวิต โค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จังหวัดเลย  บัญชีเลขที่ 403-6-
05473-2  ธนำคำรกรุงไทย   สำขำเลย โทร 0-4281-1572  ต่อ 16  กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

   กิจกรรมรับมอบกระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ  
วันที่  8  พฤศจิกำยน  2562   เวลำ 10.00 น.  ดร.สุวัฒน์  มัตรำชกำร  ปศุสัตว์จังหวัดเลย  
พร้อมด้วยนำยทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย  หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 
นำยประดิษฐ์ พำนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำในฐำนะหัวหน้ำกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์  และนำยวรนิช   จันทเมือง ปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพุง  
ร่วมรับมอบกระบือ เพศผู้  1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว จำกนำยธวัชชัย  ภูกิจ หัวหน้ำส่วน  
รุกขชำติปำกปวน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธำบ้ำนปำกปวน  ตำมโครงกำรไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกำส  มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ  สวนรุกขชำติ
ปำกปวน  ต.ปำกปวน  อ.วังสะพุง  จ.เลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  รายงานการด าเนินงานจิตอาสาศาสนสถาน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย) 
-น าเสนอเป็นวีดีทัศน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
   (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
ปลัดจังหวัดเลย ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.จังหวัดเลย  ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 

- กำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ ำนวน  19 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.  เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  2,465 คน 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจนถึงปัจจุบัน จ ำนวนทั้งสิ้น 23,645 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร  

ณ ส ำนักทะเบียน   ที่ว่ำกำรอ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลย   
เดือน พฤศจิกำยน 2562 มีผู้สมัครจิตอำสำ จ ำนวนทั้งสิ้น 838 คน 

- ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 จังหวัดเลย มีจ ำนวนจิตอำสำพระรำชทำน 904 
วปร. จ ำนวนทั้งสิ้น 58,301 คน  (ชำย 24,893 คน  หญิง 33,408 คน) 

- นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 
100 ปีขึ้นไป จ ำนวน 2 รำย ในพ้ืนที่ ต ำบลน้ ำหมำน อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 
 
 

/ข้อมูล ณ วันที่....... 
 

ปศุสัตว์จังหวัด
เลย 
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- ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยำยน 2562 จังหวัดเลย มีจ ำนวนผูสู้งอำยุที่มีอำยุ 100 ปี

ขึ้นไป จ ำนวน 127 รำย เสียชีวิต 9 รำย ไม่อยู่ในพื้นที่ จ ำนวน 29 รำย มีชีวิตอยู่ใน
พ้ืนที่ จ ำนวน 89 รำย ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจแล้ว 32 รำย คงเหลือจ ำนวนผู้สูงอำยุ 
ที่ยังไม่ได้ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจ จ ำนวน 57 รำย 

- จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอำสำ “รำชทัณฑ์ ปันสุข” (Big Cleaning ในเรือนจ ำ)  
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ณ เรือนจ ำจังหวัดเลย  มีผู้จิตอำสำเข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 500 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         4.8  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจงัหวัดเลย  ประจ าป ี
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประจ าเดือน ธนัวาคม  2562  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  

       ก ำหนดจัดออกให้บริกำร ในวันพุธที่  18  ธันวำคม  2562 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ                                                      
สนำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม หมู่ 2 บ้ำนวังบอน ต ำบลอิปุ่ม  อ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย  

        จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ และขอเชิญร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                              4.9 สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน 
                   จังหวัดเลยประจ าเดือนกันยายน 2562 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

 
 

  
  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         ๔.10  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,031.83  
ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 48.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
จ ำนวน 338.30 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 32.79 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
จังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 40 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1)รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 916.89 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 6.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 330.87 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 36.09  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 41 
ของประเทศ  
 2)รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 114.94 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 41.97 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 7.43 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 6.46 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 58  
ของประเทศ 

 

/งบพัฒนำจังหวัดเลย..... 
 

ปลัดจังหวัดเลย 
 

ปลัดจังหวัดเลย 
 

คลัง จ.เลย 
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งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 5 ล้ำนบำท เป็นงบรำยจ่ำย
ประจ ำ  เบิกจ่ำยจ ำนวน 0.34 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 6.80 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 32 ของประเทศ 
เงินกันไ ว้เบิกเหลื่อมปี  มีกำรกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี  (พ.ศ.  2557 – 2562) 
จ ำนวนทั้งสิ้น  610.29 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 159.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
26.21 จ ำแนกเป็น  
1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.19 ล้ำนบำท  
2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 587.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 150.75 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม    รับทราบ    
๔.11  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน พฤศจิกายน  2562 และการ
คาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน ธันวาคม  2562  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)         

 
กำรคำดหมำยลกัษณะอำกำศประจ ำถิ่นภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของเดือน  ธนัวำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
/4.12รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ...... 

 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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4.12  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 (โครงการชลประทานเลย) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ปริมำณกำรใช้น้ ำ.... 
 
 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
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มติที่ประชุม    รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

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

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
/คณะที่ 2……….. 

 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
  โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ (เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน) 
 1. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนกลุ่มเกษตรท ำสวนบ้ำนน้ ำพุ 

   2. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ศูนย์ปรำชญ์ไทเกษตร 
   3. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน Smart Farmer อ ำเภอเอรำวัณ 
มติที่ประชุม    รับทราบ    

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

 
 
 
 
 
 

/1. ผู้ประกอบกำรแปรรูป...... 
 
 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 
 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 

อุตสาหกรรม จ.เลย 
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มติที่ประชุม    รับทราบ    
คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจ.เลย) 
2) สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)  

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562   
อ าเภอนาด้วง 
 1. ลดกำรใช้สำรเคมีในกลุ่มเสี่ยงในเกษตรกร 

     2. กำรขุดลอกเศษวัสดุในล ำคลองในพ้ืนที่ในเขตเทศบำล 
     3. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

มติที่ประชุม รับทราบ    
อ าเภอภูเรือ 
1. ประชำรัฐร่วมใจก ำจัดภัยแมลงวันป้องกันโรคอุจจำระร่วง 
2. กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 
3. จิตอำสำ ท ำควำมดี ด้วยหัวใจ   

 น ำเสนอวีดีทัศน์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                              /คณะที่ 6.... 
 

นอ.นาด้วง 
 

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

                              6.1 สรุปโครงกำรวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่) ประจ ำปี พ.ศ.2563  
    กิจกรรมเข้ำวัดทุกวันพระใหญ่ ครั้งต่อไปประจ ำเดือนธันวำคม 2562 
    วันจันทร์ที่ 11 ธันวำคม 2562 วัดโพนทอง ต.นำโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 
    หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กระทรวงอุตสำหกรรม/กระทรวงพำณิชย์ 
    วันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562 วัดศรีชมชื่น ต.นำอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 
    หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กนศ./ไฟฟ้ำ/ประปำ/วิทยำลัยเทคนิค/วิทยำลัยอำชีวะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ       

/คณะที่8……. 
 

ศึกษาธิการ จ.เลย 
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คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 
      6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 

ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 24 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 2 เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 22 เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 30 เรื่อง                 
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลยปีงบประมำณ 2562 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 

                                2562 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
      6.2   ก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562) 

  ด้วยกระทรวงมหำดไทยแจ้งว่ำ ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 
ตุลำคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำ เพื่อให้มีวันหยุดรำชกำรอย่ำงต่อเนื่องในช่วงเทศกำล
ปีใหม่ อันจะเป็นผลดีต่อกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำและกำรท่องเที่ยวของประชำชน  
จึงมีมติดังนี้ 
1. ก ำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวำคม 2562 เป็นวันหยุดรำชกำรเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ  

                               ในปี 2562  อีก 1 วัน 
2. ในกรณีที่หน่วยงำนใดที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน หรือมีควำมจ ำเป็นหรือ  

                               รำชกำรส ำคัญในวันหยุดดังกล่ำวโดยได้ก ำหนดหรือนัดหมำยไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหำกยกเลิก 
                               หรือเลื่อนไปจะเกิดควำมเสียหำยหรือกระทบต่อกำรให้บริกำรประชำชน ให้หัวหน้ำ 
                               หน่วยงำนนั้นพิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรและ                                  
                               กระทบต่อกำรให้บริกำรประชำชนในส่วนของรัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และภำคเอกชน  
                               ให้รัฐวิสำหกิจแต่ละแห่ง ธนำคำรแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงำนพิจำรณำควำม  
                                     เหมำะสมของกำรก ำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

6.3  สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ประจ าเดือน กันยายน  2562 
      (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 

 ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย          
 ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่               
 ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำน    
 เหมืองแพร่  อ ำ เภอนำแห้ว มีมูลค่ำกำรค้ำรวมจ ำนวน 1,003.62 ล้ำนบำท  
แยกเป็นมูลค่ ำกำรน ำ เข้ ำจ ำนวน 607.80 ล้ ำนบำทและมูลค่ ำกำรส่ งออก  
จ ำนวน 395.81 ล้ำนบำท ขำดดุลกำรค้ำ 211.99 ล้ำนบำท 
มูลค่าการส่งออก เดือนตุลำคม 2562 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจ ำนวน 395.81 ล้ำนบำท   
เพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 374.97 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.56 โดยสินค้ำที่มี
กำรส่งออกเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้ำเชื้อเพลิง หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค 
หมวดสินค้ำพลังงำนไฟฟ้ำและสินค้ำอ่ืน  ๆ 

/มูลค่าการน าเข้า.... 
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มูลค่าการน าเข้า เดือนตุลำคม 2562 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจ ำนวน607.80 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว 667.26 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 8.91 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันในปีที่แล้ว มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำลดลงจ ำนวน 941.50ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 239.50 โดยสินค้ำที่มีกำรนำเข้ำเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้ำไฟฟ้ำ
และสิ นค้ ำ อ่ื น  หมวดสิ นค้ ำ ไม้ ไม้ แปรรู ปและผลิ ตภัณฑ์ และหมวดสิ นค้ ำ แ ร่  
ดุลการค้า เดือนตุลำคม 2562 ไทยขำดดุลกำรค้ำจ ำนวน 211.99 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
จำกเดือนกันยำยน 2562 จ ำนวน 1,042.23 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 3.71 และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ต.ค.2561) ลดลง จ ำนวน 2,346.87 ล้ำนบำท  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5  โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก  

      (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย)   
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 เห็นชอบตำมที่กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ด ำเนินโครงกำรท ำควำมดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก”  
เพ่ือส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และ
ประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรลดปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอำหำร
ในพ้ืนที่ตลำดสด ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำและร้ำนสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่ำน
กลไกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อมจั งหวัด  กรมส่ ง เสริมกำรปกครองท้องถิ่ นและอำสำสมัคร พิทักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 
 

/ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม...... 
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ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำรพ่ีน้อง
ประชำชนเตรียมควำมพร้อม  เร่งรณรงค์สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรร่วมรักษำสิ่งแวดล้อม โดยกำรลด ละ เลิกใช้ถุงพลำสติกและบรรจุ
ภัณฑ์พลำสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลำยยำก อีกทั้งเป็นกำรกระตุ้น
ให้เกิดควำมตระหนักและสร้ำงควำมเคยชินให้กลำยเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในกำร
พกพำบรรจุภัณฑ์หรือถุงผ้ำที่สำมำรถใช้ซ้ ำได้ เพื่อลดปริมำณขยะพลำสติกที่จะเกิดข้ึนทั้ง
บนบกและในทะเล นอกจำกนี้ยังเป็นกำรกระตุ้นให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ก่อนที่ห้ำงสรรพสินค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต 
และร้ำนสะดวกซื้อกว่ำ 46 รำย จะงดให้ถุงพลำสติกกับลูกค้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2563 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.6 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 

       ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนตุลำคม 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องจำก

เดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำน คำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม  
และภำคบริกำร ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรบริโภคภำคเอกชน กำรใช้จ่ำยภำครัฐ
และกำรค้ำชำยแดน ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 
 

 
 
 
 

 
 
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 นำงวรจิตร์ ปัญญำดี น ำคณะเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคลัง
จังหวัดเลยร่วมถวำยบ ำเพ็ญกุศลถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2562  
ในกำรที่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนผ้ำ
พระกฐินให้มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือน ำถวำยพระสงฆ์จ ำพรรษำถ้วนไตรมำส 
ประจ ำปี 2562 ณ วัดศรีสุทธำวำส พระอำรำมหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 

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

(ส านักงานจังหวัดเลย ผู้แทนเจ้าภาพ)              
ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำยเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมี        

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

 
 

/ส ำหรับกำรจัดประชุม...... 
 
 




