
 
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว24        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                 9    มกรำคม  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 12 /๒๕๖2 ประจ ำเดือนธันวำคม 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 590 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2562 

ตำมที่จังหวัดได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ         
นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอฯลฯ ครั้งที่ 12/๒๕๖2 ประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖2 ในวันอังคำรที่ 24 ธันวำคม ๒๕๖2  
เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศำลำกลำงจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือน ธันวำคม 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 มกราคม 2563 
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๖2 ประจ าเดือนธันวาคม 
๒๕๖2 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 11/๒๕๖3 ประจ ำเดือน มกรำคม
2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5  
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 มกราคม 2563 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 12/๒๕๖2  
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. 

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

    ผู้มาประชุม  
1.   นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.    นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.    นำยปัญญำ  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
4.   นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
5.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร์  แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
6.   นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
7.   นพ.ปรีดำ  วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
8.    นำยชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
9.    นำงวรจิตร ์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
10.  ว่ำที่ร.ต.ต่อพงษ์  บวรพงษ์สกุล  แทนพำณิชย์จังหวัดเลย 
11.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
12.  นำยนิรำศ  เทียมวงศ์  แทนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
13.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
14.  นำงพนอม  รำชพัฒน ์  แทนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
15.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
16.  นำยพิมล  พูลสง่ำ   แทนเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
17.  นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
18.  นำงชะตำ    ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
19.  นำยจรัสพงษ์  ค ำดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
20.  น.ส.สุกัญญำ  องค์วิเศษไพบูลย์  แรงงำนจังหวัดเลย 
21.  นำงวันเพ็ญ  วิถีเทพ   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
22.  นำงสำวสมใจ  โชคอ ำนวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
23.  ว่ำที่ร.ต.มีศักดิ์  พรหมศรี  แทนจัดหำงำนจังหวัดเลย 
24.  นำยเกรียงไกร  ธนะสีลังกูร  แทนผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
25.  นำยแมนสิงห์  จิตเจริญ   แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
26.  นำยชญำศักดิ์  ธรรมจินโณ  แทนเกษตรจังหวัดเลย 
27. นำยพิสิฐ   เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
28. นำยคณำยศ  กริอุณะ   แทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
29.  น.ส.เบญจมำศ  มุสิแก้ว   แทนประมงจังหวัดเลย 
30.  นำยประสิทธิ์  พยอมหอม  รก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
31.  นำงพูนทรัพย์  มหำวีระรัตน์  รก. ขนส่งจังหวัดเลย 
32.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
33.  นำงพัทธนันท์  ชุมพล   แทนวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
34.  ว่ำที่ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
35.  นำยอมร  ล ำมะนำ   แทนผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 

 
/36.ว่ำที่ร.ต.พิเชษฐ์..... 
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36.  ว่ำที่ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
37.  นำยพงศกร  เพ็ญจันทร์  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
38. นำงสำวจุฑำมำศ    กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
39. นำยธนกฤต  วรวงศ ์   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
40. นำยชำญยุทธ  นครธรรม  แทนอัยกำรจังหวัดเลย 
41. นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
42.  นำยประยุทธ  แก้วยอด  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทำงกฎหมำย  

       และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
43.  น.ส.กรมณี  จุลขันธ์   ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
44.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจ.เลย 
45.  น.ส.เยำวพำ  ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
46.  นำยชัยณรงค์  แสงค ำ   ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
47.  นำงรุ่งอรุณ  เพ่ิมพิบูลย์  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1  
48.  นำงสุนทรี  ฝำงนอก   แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 
49.  นำยพิชญ์พงศ์  คงนำวัง   แทนผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์ 
50.  นำยอ ำนวย   วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
51.  นำยเจริญ  แสงอรุณ   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
52.  นำยยุทธนำ  จันทร์งำม  แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
53.  นำยธันข์  สินธมำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย  
54.  นำยประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
55.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
56.  นำยอำคม  ปรีดำ   แทนนำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
57.  นำยชญชล  เอกธนะนวกุล  แทนสรรพำกรพ้ืนที่เลย 
58.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
59.  นำยพรเทพ  พงศ์โอภำส  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
60.  นำยธนภัทร    จันทรสีมำวรรณ  แทน ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
61.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
62.  นำยชัยยันต์  สุรสรณ ์   แทนผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
63.  น.ส.จรรยำ  สัตตำนุสรณ์  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
64.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำ 

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
65.  นำยสมชำย  สุขจิต   แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย 
66.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
67.  นำยวิชำญ  ก ำเนิดเกิด  แทนผอ..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
68.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย (พืชสวน)  
69.  นำยสุริโย  อุดค ำเที่ยง  แทนผอ.ศุนยว์ิจัยพัฒนำอำหำรสตัว์เลย 
70.  นำยตรำครุท  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจยัพืชสวนเลย 
71.   นำยเฉลิมชัย  จันทศร   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์สัตว์เลย 
72.  นำยเฉลียว  ผำบุญ   หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่  
73.  นำยยุทธพงษ์  แก้วยุท   แทนหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 

 
 

/74.พ.อ.ประเสริฐ..... 
 



- 3 - 
 

74.  พ.อ.ประเสริฐ  สิงขรเขียว  แทนผบ.มทบ.28 
75.  พ.อ.(พ) สมหมำย บุษบำ   รองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
76.  พ.อ.ทินพันธ์  ปำกแก้ว   หน.กบค.กอ.รมน.จว.ล.ย. 
77.  พ.ท.อดิสัย  ไขประพำย  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21 
78.   ร.ท.บุญช ู  สอนสุภำพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
79.  พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ    ใจสุข   ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.246 
80.  ร.ต.อ.วิชัย  สิทธิ   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
81.  ผศ.ชัชชัย   พีรกมล   แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
82.  นำยบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
83.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
84.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
85.   นำยอภินันท ์  สุวรรณำโค  รก.นำยอ ำเภอเชียงคำน 
86.   นำงสำวภูมำรินทร์ คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
87.   นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  รก.นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
88.   นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  รก.นำยอ ำเภอภูเรือ 
89. นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
90. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
91. นำยนที   พรมภักดี  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
92. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
93. นำยพงศ์ธณนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอภูหลวง 
94. นำยปริญญำ  ต้นสุวรรณ  แทนนำยอ ำเภอผำขำว 
95. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
96. นำยต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นำยอ ำเภอหนองหิน 
97. พ.ต.ท.ช ำนำญ  ชนะพล   แทนผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
98. พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
99. พ.ต.ท.สมร  โพธิ์สะเดำ  แทนผกก.สภ.เอรำวัณ 
100. พ.ต.อ.สุพจน์  ดวงไพชุม  ผกก.สภ.ภูหลวง 
101. พ.ต.อ.ตรีกฤช  จงวิไล   ผกก.สภ.ปำกชม 
102. พ.ต.อ.ภำณุศักดิ์ เสมอศรี   ผกก.สภ.นำด้วง 
103.  พ.ต.ท.ใจชำย  หงษ์เวียง  แทนผกก.สภ.ท่ำลี่ 
104.  พ.ต.ท.สมพงษ์  ดอนอินทร์  แทนผกก.สภโคกงำม 
105. นำยทวีชำติ  นิลกำญจน์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดเลย 
106. นำยกว ี  ไพศำลศร ี  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
107. นำยเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง  แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
108. นำยนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบำลเมืองเลย/แทนนำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
109. นำยประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย 
110. น.ส.จีระภำ  นำม ี   แทน ผจก.พื้นที่พิเศษเลย 
111. น.ส.อัญชล ี  ศรีสงครำม  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษ5 

 
 

/นำงสำวธนวัน....... 
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112. นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนเลย 
113. นำยกฤติรัฐ  วุฒิวงศ ์   ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย 
114. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย 
115. นำยถิระวฒัน ์  ธีระไชยศำน ์  แทนผู้จัดกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 
116. นำยโกเมท  รำมศิร ิ   แทนผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภมูิภำค สำขำเลย 
117. นำยณัฐพล  เหลืองวงศ์ไพศำล  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย 
118. น.ส.ณัฐธิดำ  ดอนส ำรำญ  แทนประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
119. นำยวสันต์   ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ จ.เลย 
120. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
121. ว่ำที่ ร.ต.เกริก    กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
122. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย  
123. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย/รก.จ่ำจังหวัดเลย 
124. นำงสมพร  สิมแสน   เสมียนตรำจังหวัดเลย 
125. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
126. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน สนจ.เลย 
127. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติกำร สนจ.เลย 
128. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
129. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
130. นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยชนำส  ชัชวำลวงศ์)    ติดรำชกำร 
2. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
3. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19    ติดรำชกำร 
4. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2    ติดรำชกำร 
5. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
6. ผอ.สนง.กศน. จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
7. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
8. ผู้ก ำกับด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
9. นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน      ติดรำชกำร 
10. ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย        ติดรำชกำร 
11. หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2- 8 เลย    ติดรำชกำร   
12. ผอ.ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
13.  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
14.  หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์เลย      ติดรำชกำร 
15. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
16. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ      ติดรำชกำร 
17. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดรำชกำร 
18. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวยทรำย      ติดรำชกำร 

 
/19.หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์...... 
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19. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร  
20. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
21. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
22. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
23. สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
24. สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
25. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย     ติดรำชกำร 
26. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม      ติดรำชกำร 
27.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จ.เลย   ติดรำชกำร 
28.  ผกก.สภ.เมืองเลย       ติดรำชกำร 
29.  ผกก.สภ.วังสะพุง       ติดรำชกำร 
30.  ผกก.สภ.เชียงคำน       ติดรำชกำร 
31.  ผกก.สภ.ภูกระดึง       ติดรำชกำร 
32.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
33.  ผกก.สภ.ผำขำว        ติดรำชกำร 
34.  ผกก.สภ.นำแห้ว        ติดรำชกำร 
35.  ผกก.สภ.นำดินด ำ       ติดรำชกำร 
36.  ผกก.สภ.โพนทอง       ติดรำชกำร 
37.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
38.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
39.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
40. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
41. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
42. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
43. นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง      ติดรำชกำร 
44. ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
45. ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
46. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกจิ 
47. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
48. ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
49. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
50. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
51. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
52. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
53. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
54. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
55. ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำน จ.เลย    ติดภำรกิจ 

 
 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 12/๒๕๖2  
              วันอังคำรที่ 24 ธันวำคม ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
 

/พิธีกำรก่อนประชุม..... 
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พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
                   ๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ 

    พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
3. กำรมอบเช็คเงินสดจำกมูลนิธิ พล ต.อ.เภำ  สำรสิน เพื่อช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ 
    ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
    เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจและบรรเทำควำมเดือดร้อนของครอบครัว จ ำนวน 1 รำย  
    (หอกำรค้ำจังหวัดเลย) 
4. กำรมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน 
    ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562 จ ำนวน 1 รำย (ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
5.  กำรมอบใบประกำศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ตำมโครงกำรคัดเลือก 
     ส ำนักทะเบียนดีเด่น ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 1 รำย (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดเลย) 
6. ข่ำวเด่นรอบเดือน ธันวำคม  2562 (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
                 1) นำยปัญญำ  วงศ์ศรีแก้ว  ต ำแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดนครรำชสีมำ ได้รับแต่งตั้ง 

ให้มำด ำรงต ำแหน่ง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
      2) นำงสำวจุฑำมำศ  กุลรัตน์ ต ำแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด(ผู้อ ำนวยกำรต้น)  
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดตรำด ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเลย 
      3) นำงสำวเยำวพำ  ล้อมณรงค์ ต ำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 
สังกัดสถำนสงเครำะห์เด็กหญิงอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำบ้ำนพักเด็ก 
และครอบครัวจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำบ้ำนพักเด็ก 
และครอบครัวจังหวัดเลย  
      4) พ.ต.อ.ภำคภูมิ พิสมัย ต ำแหน่งเดิม ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง  
ผกก.สภ.เมืองเลย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
      5) พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  อรัณยกำนนท์ ต ำแหน่งเดิม ผกก.สภ.เมืองนครพนม ย้ำยมำ 
ด ำรง ผกก.สภ.เชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
      6) พ.ต.ท.ตรีกฤช  จงวิไล  ต ำแหน่งเดิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร ได้รับแต่งตั้ง 
ให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.ปำกชม อ ำเภอปำกชม จังหวัดเลย 
      7) พ.ต.ท.วีระพัน  สมสุข ต ำแหน่งเดิม รอง ผกก.สส.สภ.ด่ำนซ้ำย ได้รับแต่งตั้ง 
ให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย  
      8) พ.ต.ท.เสกสิทธิ  ทวีชัย  ต ำแหน่งเดิม  รอง ผกก.สส.สภ.เกษตรวิสัย 
อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.หนองหิน 
อ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
     9) พ.ต.อ.ภำนุศักดิ์  เสมอศรี ต ำแหน่งเดิม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคำย  
ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.นำด้วง อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 
    10) พ.ต.อ.สุพจน์  ดวงไพชุม ต ำแหน่งเดิม ผกก.สภ.นำด้วง อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 
 ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.ภูหลวง อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
   11) พ.ต.อ.สุรใจ  รุ่งเรือง ต ำแหน่งเดิม ผกก.สภ.ภูกระดึง อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.ท่ำลี่ อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย 
                                                         

 11) พ.ต.อ.เอกพงษ์… 
 
 

ประธาน 
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12) พ.ต.อ.เอกพงษ์  พลมณี  ต ำแหน่งเดิม ผกก.สภ.เชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน  
จังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.ภูกระดึง อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
13) พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ศรีสุข  ต ำแหน่งเดิม ผกก.สอบสวน(กลุ่มงำนสอบสวน)  
สภ.นำแห้ว  อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.นำแห้ว อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย  
14) พ.ต.ท.เทอดศักดิ์  บุญโชติ  ต ำแหน่งเดิม  รอง ผกก.สภ.เพ็ญ อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี       
ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
15) พ.ต.ท.ธนกฤต  ลำภอินทิสิทธิ์ ต ำแหน่งเดิม รอง ผกก.สส.สภ.เพ็ญ อ ำเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธำนี ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.นำดินด ำ อ ำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  
16) พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ  ใจสุข ต ำแหน่งเดิม สำรวัตรธุรกำร ร้อย.ตชด.24 อ.เมือง จ.อุดรธำนี  
ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผบ.ร้อย ตชด.246 อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
17) พ.ต.ท. เบญจรงค์  ใบใหญ่  ต ำแหน่งเดิม สำรวัตร ร้อย ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร 
ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผบ.ร้อย ตชด.247 อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
                                   1) พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.เลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง  

รอง ผบก.ภ.จว.หนองคำย   
       2) พ.ต.อ.ออมสิณ  บุญญำนุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง  
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคำย  
       3) พ.ต.อ.พันกฤษณ์  วิชญชีวินทร์  รอง ผบก.ภ.จว.เลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง  
รอง ผบก.ภ.จว.กำฬสินธุ์  
       4) พ.ต.อ.พิชญุตม์  พุฒศิริวัชรวิชญ์ ผกก.สภ.เชียงกลม จว.เลย ย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.4         

                                     5) พ.ต.อ.ปรีชำ  เก่งสำริกิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
   ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น อ ำเภอขอนแก่น จังหวัดเลย  
          6) พ.ต.ท.ธีรศักดิ์  โพธิ์ศรีมำ ผบ.ร้อย ตชด.246 อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย  
                               ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง รองผกก.ตชด.24 อ.เมือง จ.อุดร  
       7) พ.ต.ท.พลสันติ์   คมขำว ผบ.ร้อย ตชด.247 อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย  
                               ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผบ.ร้อย ตชด.244 อ.บึงกำฬ จ.บึงกำฬ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 11/๒๕62 ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕62   

ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก   
ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)  
 - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด  20  หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสำร/
รำยงำนฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 582 ลงวันที่ 11 ธันวำคม  2562 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่11/๒๕62 ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕62 
ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที ่11 /2562  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
                                   - ไม่มี    -          
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี4...... 
 

  หน.สนจ.เลย 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
 4.1 เรื่อง  การจัดงานวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (ส านักงานจังหวัดเลย) 
      คณะรัฐมนตร ี ได้ม ีมติเ มื ่อ ว ันที ่ ๕  ตุลำคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้วันพ่อขุน
รำมค ำแหงมหำรำช วันที่ ๑๗ มกรำคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดรำชกำร  
จังหวัดก ำหนดจัดงำนวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี พ.ศ.๒๕63  เพ่ือถวำยรำช
สักกำระแด่พระองค์ท่ำน  ในวันเสำร์ที่  ๑๘  มกรำคม ๒๕63   ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร 
มณฑลทหำรบก ที่ ๒๘ ค่ำยศรีสองรัก ต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มพิธี ตั้งแต่เวลำ 
๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป (ถวายพุ่มดอกไม้สด จ านวน ๑ พุ่ม การแต่งกาย ชุดปกติขาว) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และส ำนักงำนจังหวัดเลยจะได้มีหนังสือแจ้งเรียนเชิญ   
ร่วมงำนตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว ในโอกำสต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.2  เรื่อง  การจัดงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส านักงานจังหวัดเลย) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ ก ำหนดวันสมเด็จ          

พระนเรศวรมหำรำช เป็นวันรัฐพิธีโดยให้วันที่ ๑๘ มกรำคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี  
แทนวันที่ ๒๕ มกรำคม โดยให้มีการวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ   
จังหวัดจึงก ำหนดจัดงำนเนื่องในวันดังกล่ำว ในวันเสำร์ที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕63           
ณ ศำลำสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช กองพันทหำรรำบที่ ๑ กรมทหำรรำบที่ ๘ ค่ำยศรีสองรัก  
ต ำบลศรีสองรัก อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  เริ่มพิธีฯ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
(ถวายพุ่มดอกไม้สด จ านวน ๑ พุ่ม การแต่งกาย ชุดปกติขาว สวมหมวก) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และส ำนักงำนจังหวัดเลยจะได้มีหนังสือแจ้งเรียนเชิญ
ร่วมงำนตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว ในโอกำสต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

            4.3  สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  
        ปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ณ สถำนีตรวจวัดต ำบลนำอำน  
           อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – ธันวำคม ๒๕๖๒  ดังนี้ 

             ๑. กุมภำพันธ์ – มีนำคม ๒๕๖๒  
   - จ ำนวนวันที่มีค่ำ > ๕๐ µg/m๓ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภำพ)  = ๒๕ วัน 

   - ค่ำสูงสุด > ๙๐ µg/m๓) (มีผลกระทบต่อสุขภำพ)  = ๕ วัน คือวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ มีนำคม  
                        และ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๒ 

   ๒.  เมษำยน – สิงหำคม ๒๕๖๒   
      -  จ ำนวนวนัที่มีค่ำ > ๕๐ µg/m๓ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภำพ)  = ๕ วัน ในเดือนเมษำยน ๒๕๖๒ 
   ๓.  ๒๔ กันยำยน – ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒  - ค่ำสูงสุด =  ๔๕ µg/m๓)  ในวันที ่๑๑, ๑๒, ๑๓ ธันวำคม  
                                             ๒๕๖๒  ยงัไม่มีผลกระทบต่อสุขภำพ ( > ๕๐ µg/m๓)   
ประธาน    เป็นเรื่องเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีเน้นย้ ามา ช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 ให้เชิญ  

                    ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าเข้มข้น 
                    โดยใช้แนวทางของ กอ.รมน. มาช่วยเสริม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.4รำยงำนควำมกว้ำงหน้ำ....... 
 
 

  หน.สนจ.เลย 

  นพ.สสจ.เลย 

  หน.สนจ.เลย 



  ป้องกัน จ.เลย 

  นพ.สสจ.เลย 

  คปภ.จ.เลย 

  ประกันสังคม จ.เลย 
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- รำยงำนอุบัติเหตุรถบัสน ำเที่ยวเสียหลักพลิกคว่ ำลงข้ำงทำงถนนสำยหนองหิน – ผำหวำย 
(ลย.3209) ทะเบียน 30-3194 นครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2562 ดังนี้ 
1. ผู้บำดเจ็บ จ ำนวน 45 รำย ได้น ำส่ง รพ.หนองหิน , รพ.วังสะพุง, และรพเลย 

          2. ผู้บำดเจ็บเล็กน้อย จ ำนวน 15 รำย 
      3. ผู้เสียชีวิต จ ำนวน 4 รำย 

ส ำนักงำน คปภ. ได้ประสำนบริษัทประกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รำย ซึ่งมี
ภูมิล ำเนำอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กำรช่วยเหลือค่ำสินไหมทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิต ศพละ 700,000 บำท 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย ได้ตรวจสอบและให้กำรช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุครั้งนี้ 
ดังนี้ 
1. ผู้ เ สี ยซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกันตนตำมมำตรำ  33 จ ำนวน  1รำย  ได้ รั บค่ ำปลงศพ  
จ ำนวน 40,000บำท , ค่ำสงเครำะห์กรณีเสียชีวิต จ ำนวน 90,000 บำท , บ ำเหน็จชรำภำพ  
จ ำนวน 148,841 บำท รวม 278,841 บำท   
2. ผู้เสียซึ่งเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 จ ำนวน 1 รำย ซึ่งขำดส่งเงินตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2557 จะได้เงินช่วยเหลือ 1,932 บำท 
3. ผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ ำนวน 1 รำย ซึ่งขำดส่งเงินซึ่งขำดส่งเงินตั้งแต่เดือนเมษำยน 
2557 จะได้เงินช่วยเหลือ 1,932 บำท 
4. ผู้เสียชีวิตรำยที่ 4 ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมำตรำใดเลย จึงไม่ได้รับเงินจำกส ำนักงำน
ประกันสังคม 
5. ส ำหรับผู้ประกันตนที่บำดเจ็บ รักษำตัวในโรงพยำบำล ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
เลยได้เข้ำเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ก ำลังใจแล้ว 

ประธาน         ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุครั้ งนี้และ 
                          ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันวินัยจราจรให้มากขึ้น 
มติที่ประชุม        รับทราบ 

4.4   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
(ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย  ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
- กำรจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเลย จ ำนวน  48 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  11,234 คน 
- กำรบรรยำยขยำยผลจิตอำสำ 904 จ ำนวน 0 ครั้ง  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจนถึงปัจจุบัน จ ำนวนทั้งสิ้น 23,945 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่  1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร  
ณ ส ำนักทะเบียน   ที่ว่ำกำรอ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  เดือน ธันวำคม 
2562 มีผู้สมัครจิตอำสำ จ ำนวนทั้งสิ้น 1,115 คน 
- ณ วันที่ 10 ธันวำคม 2562 จังหวัดเลยมีจ ำนวนจิตอำสำพระรำชทำนจ ำนวนทั้งสิ้น 
59,416 คน  (ชำย 25,370 คน  หญิง 34,046 คน) 
- วันที่ 5 ธันวำคม 2562 นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำน  
เปิดกิจกรรมจิตอำสำ “พัฒนำล ำน้ ำ คูคลอง” ณ แม่น้ ำเลย บ้ำนปำกหมำก หมู่ที่ 7  
ต ำบลศรีสองรัก อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

/นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม..... 
 



  ปลัด จ.เลย 
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- นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
เป็นประธำน เปิดกิจกรรมจิตอำสำ “พัฒนำล ำน้ ำ คูคลอง” ในพ้ืนที่ 6 อ ำเภอ ดังนี้  
1.ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดเลย 2.นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.นำยชนำส ชัชวำลวงศ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 4.ผู้บังคับต ำรวจภูธรจังหวัดเลย  
5.ปลัดจังหวัดเลย 6.อัยกำรจังหวัดเลย  
- นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 100 
ปีขึ้น ไป จ ำนวน 2 รำย ใน พ้ืนที่  ต ำบลศรีสองรัก อ ำ เภอเมืองเลย จังหวัด เลย  
และมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร ลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 100 ปี
ขึ้นไป จ ำนวน 13 รำย ในพื้นที่ 6 อ ำเภอ 
- ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยำยน 2562 จังหวัดเลย มีจ ำนวนผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 100 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 127 รำย เสียชีวิต 9 รำย ไม่อยู่ในพื้นท่ี จ ำนวน 29 รำย มีชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ จ ำนวน 
89 รำย  ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจแล้ว 47 รำย คงเหลือจ ำนวนผู้สูงอำยุที่ยังไม่ได้ออกเยี่ยมให้
ก ำลังใจ จ ำนวน 42 รำย 
- วันที่ 12 ธันวำคม 2562 นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนใน
กำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด พระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน 
พยุหยำตรำ ทำงชลมำรค เนื่องในวันพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 5 อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  และ
มอบหมำยให้ 14 อ ำเภอจัดกิจกรรมรับชมพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครฯ 

มติที่ประชุม        รับทราบ 

           4.5  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจ าป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจ าเดือน มกราคม  2563  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  

     ก ำหนดจัดออกให้บริกำร ในวันพุธที่  15 มกรำคม  2563 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ                                                
โรงเรียนบ้ำนโคนผง หมู่ที่ 9  ต ำบลสำนตม อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  จังหวัดเลย  

    จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ และขอเชิญร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
                             ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม        รับทราบ   

4.6 สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 
หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
ผลกำรประชุมตำมโครงกำร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  
หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รำยละเอียดดังนี้ 
1. โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เส้นห้วยลวงไซ – ส้ำน ต ำบลน้ ำหมำน 
อ ำเภอเมืองเลยปัญหำควำมต้องกำร ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ระยะทำงท้ังหมด 
11,350 เมตร แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังน้ี 
ช่วงท่ี 1 บ้ำนห้วยลวงไซ  ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 2 ,700 เมตร หนำ 0.04 เมตร
งบประมำณ 5,386,00 บำท 
ช่วงท่ี 2  บ้ำนห้วยสีเสียด ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 2 ,700 เมตร หนำ 0.04 เมตร  
งบประมำณ 5,386,00 บำท 
ช่วงท่ี 3  บ้ำนห้วยสีเสียด–บ้ำนส้ำน ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 2,700 เมตร  
หนำ 0.04 เมตร  งบประมำณ 5,386,00 บำท 
 

/ช่วงท่ี 4..... 
 

ป้องกัน จ.เลย 
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ช่วงท่ี 4 บ้ำนส้ำน – ท่ำเปิบ ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 3,250 เมตร หนำ 0.04 เมตร  
งบประมำณ 6,480,000 บำท 
ผลการด าเนินการ :  ท้องถิ่นจังหวัดเลย เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
2. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง เส้นห้วยสีเสียด – หนองผักก้ำม ปัญหำควำมต้องกำร
ปรับปรุงถนนลำดยำง เส้นห้วยสีเสียด หมู่ท่ี 5 ต ำบลน้ ำหมำน –  หนองผักก้ำม ต ำบลเมือง 
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 4,800 เมตร หนำ 0.04 เมตร งบประมำณ 9,610,000 บำท 
ผลการด าเนินการ :  ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย รำยงำนในท่ีประชุมว่ำ ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงถนนสำยดังกล่ำวมำแล้ว ระยะทำง 2,500 เมตร ในส่วนท่ีเหลือจะให้ช่ำง
โยธำฯ ลงพื้นท่ีตรวจสอบและน ำควำมเดือดร้อนเสนอผู้บริหำร 
3. โครงกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำหมำนตอนบนแห้ง ขำดแคลนน้ ำอุปโภค -
บริโภค ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน 6 หมู่บ้ำน ปัญหำควำมต้องกำร ดังน้ี 
1) ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อผลิตน้ ำประปำ บ้ำนโป่งเบี้ย หมู่ท่ี 3 , บ้ำนส้ำน หมู่ท่ี 4 และ                 
บ้ำนห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 
ผลการด าเนินการ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำหมำน น ำเงินจ่ำยขำดเงินสะสมมำใช้  
เพื่อแก้ไขปัญหำให้ประชำชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2) ขุดลอกแหล่งน้ ำท่ีต้ืนเขิน บ้ำนไร่ม่วง หมู่ที่ 1 และบ้ำนโป่งเบ้ีย หมู่ที่ 3 
ผลการด าเนินการ : โครงกำรดังกล่ำว โครงกำรชลประทำนเลย ได้ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
3) ท ำฝำยกระสอบทรำย บ้ำนไร่ม่วง หมู่ที่ 1 บ้ำนไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 
ผลการด าเนินการ : ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย ได้เสนอขอ
งบประมำณโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) โครงกำรจัดท ำฝำยกระสอบทรำยปิดกั้นน้ ำชั่วครำวป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
แล้ง ปี 2562 
4)  หำรือกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำหมำนตอนบน เนื่องจำกขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค-บริโภค 
ผลการด าเนินการ : โครงกำรชลประทำนเลย รำยงำนว่ำปัจจุบันมีน้ ำใช้กำรได้ประมำณ 
3,600,000 ลบ.ม. (14.6%ของควำมจุ) ก ำหนดแผนใช้น้ ำไปเกินวันละ 20,000 ลบ.ม. 
และมีกำรระเหยรั่วซึมและระบบนิเวศน์อีกบำงสำว คำดว่ำจะสำมำรถใช้ได้ถึงวันท่ี 15 
เมษำยน 2563 
4. โครงกำรพัฒนำเส้นทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำหมำนตอนบน 
ปัญหำควำมต้องกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจำกเส้นเดิม ระหว่ำงต ำบลน้ ำ
หมำน- ต ำบลกกทอง ขนำดกว้ำง  2.00 เมตร            ยำว 1,800 เมตร หนำ 0.10 เมตร 
งบประมำณ  4,610,000 บำท 
ผลการด าเนินการ : ท้องถิ่นจังหวัดเลยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณงบอุดหนุนเฉพำะกิจ
จำก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
5. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง เส้นไร่ม่วง – โป่งเบี้ย ปัญหำควำมต้องกำร ปรับปรุง
ถนนลำดยำง บ้ำนไร่ม่วง หมู่ ท่ี 1 บ้ำนห้วยลวงไซ หมู่ ท่ี 2 และบ้ำนโป่งเบี้ย หมู่ ท่ี 3   
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว  7,050 เมตร  งบประมำณ 10,500,000 บำท 
ผลการด าเนินการ : โครงกำรชลประทำนเลย ได้น ำโครงกำรดังกล่ำวเข้ำแผนพัฒนำปี 2564 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส ำรวจออกแบบ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

/4.7 ผลกำรใช้จ่ำย....... 

 



คลัง จ.เลย 
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๔.7  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562) (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,158.08 ล้ำน
บำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 65.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
579.72 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 50.06 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย 
ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 29 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,042.48 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 10.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 559.88 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 53.71  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 22 ของประเทศ  
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 115.60 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 54.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 19.84 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 17.16 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 64 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6.5 ล้ำนบำท เป็นงบรำยจ่ำย
ประจ ำ  เบิกจ่ำยจ ำนวน 1.08 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 16.54 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 17 ของประเทศ 
เงินกันไ ว้ เบิก เหลื่ อมปี  มีกำรกัน เงินไว้ เบิ ก เหลื่ อมปี  (พ.ศ .  2557 – 2562)  
จ ำนวนทั้งสิ้น  610.29 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 226.97 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 37.19 จ ำแนกเป็น  
1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.29 ล้ำนบำท  
2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 587.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 217.68 ล้ำนบำท  
 ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลยได้มีมำตรกำรเชิงรุกในเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโยได้เจ้ำหน้ำที่ 
ลงพ้ืนที่ให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแก่ส่วนรำชกำรอีกทำงหนึ่งด้วยแล้ว 

ประธาน       มอบหัวหน้าส านักงานจังหวัดเลยประชุมร่วมกับส านักงานคลังจังหวัดเลยเร่งรัดการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม   รับทราบ    

๔.8  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน ธันวาคม  2562 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน มกราคม  2563  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)         
สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้บริเวณจังหวัดเลยยังคงมีอำกำศหนำวเย็นโดยทั่วไป และอำจมี
อำกำศหนำวจัดในบำงวันกับมีหมอกหนำในหลำยพ้ืนที่ ส ำหรับบริเวณยอดภูและเทือกเขำ
จะมีอำกำศหนำวถึงหนำวจัด และอำจเกิดน้ ำค้ำงแข็งได้ ในบำงวัน ทั้งนี้เนื่องจำก บริเวณ
ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็น
ระยะๆ โดยยังคงมีก ำลังแรงและต่อเนื่อง 
สรุปเดือนนี้  คำดว่ำ  บริ เวณจังหวัด เลยอุณหภูมิ เฉลี่ จะสู งกว่ ำค่ ำปกติประมำณ  
1 องศำเซลเซียส แต่จะต่ ำกว่ำปีที่แล้วเล็กน้อย ส่วนปริมำณฝนรวมจะใกล้เคียงค่ำปกต ิ
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีคลื่นกระแสลงตะวันตกเคลื่อนจำกประเทศพม่ำผ่ำนประเทศ
ไทยตอนบน ซึ่งจะท ำให้บริเวณจังหวัดเลยมีฝนฟ้ำคะนอง และอำจมีลมกระโชกแรงในบำง
แห่ง รวมทั้งอำจมีลูกเห็บตกลงมำด้วย จึงขอให้ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศจำก
กรมอุตุนิยมวิทยำต่อไปด้วย 

 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
/4.9 รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ...... 

 
 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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4.9  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือนธันวาคม  2562 (โครงการชลประทานเลย) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

      

ประธาน  มอบนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญส านักงานประปา  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยเลย  โครงการชลประทาน ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือก าหนด
มาตรการแก้ไขสถานการน้ าให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอจนถึงช่วงฤดูฝนหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี 5..... 
 
 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

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

 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ    

คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
  คณะท างานและเลขานุการ) 
   - รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทอง  ประจ าเดือน           
  ธันวาคม  2562 (โรงพยาบาลเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ประธำน..... 

 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 
 



อุตสาหกรรม จ.เลย 
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ประธาน 1. มีผู้จิตสัทธาจะบริจาคอลูมิเนียมเพื่อก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทอง  
ให้โรงพยาบาลเลยประสานผู้รับจ้างแจ้งรายละเอียดวัสดุอลูมิเนียมมา 

 2. บริษัท เอไอเอสประสงค์จะท าพ็อกเก็ตบุ๊ครายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดเลย  
จ านวน 4,000 – 5,000 เล่ม ให้มอบให้ผู้มีจิตสัทธาบริจาคตั้งแต่ 300 บาท ข้ึนไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

   (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
  กำรขับเคลื่อนโครงกำร “5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง ปีงบประมำณ    
  2563 จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ    

คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแหง่การลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
      วันพุธที่ 18 ธันวำคม 2562  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจ ำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย โดยมี นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็น
ประธำน และนำยภัทรำวุธ มุณีรัตน์ อุตสำหกรรมจังหวัดเลย อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร ที่ประชุมได้
พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อกองทุนฯ โดยมีมติให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อผ่ำนกำรคัดเลือก
คุณสมบัติ เข้ำข่ำยได้รับกำรสนับสนุนสินเชื่อกองทุนฯ จ ำนวน 6 รำย  รวมวงเงิน 18 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 

/คณะที่ 5..... 
 
 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 



นอ.เอราวัณ 
 

ผู้แทน วฒ.จ.เลย 
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คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1) สรุปผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจ.เลย) 

    อ าเภอเมืองเลย 
    1. อำหำรปลอดภัยจำกสิ่งปนเปื้อน    
    2. กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่ำอยู่ปรำศจำกมลพิษ 
    รับทราบ 

อ าเภอเอราวัณ 
     1.กำรบริหำรจัดกำรขยะ         

                             2.อำหำรปลอดภัย 
  มติที่ประชุม รับทราบ     

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

     - รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมเข้ำวัดทุกวันพระใหญ่ ครั้งต่อไปวันที่ 25 ธันวำคม 2562 
 วันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562 วัดศรีชมชื่น ต.นำอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย  หน่วยงำนเจ้ำภำพ : 
กศน./ไฟฟ้ำ/ประปำ/วิทยำลัยเทคนิค/วิทยำลัยอำชีวะ 
 

 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                               

คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
   แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย 

1.วันที่ 20 ธันวำคม 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลยและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในจังหวัดเลยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
1.1 ทบทวนกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย พ.ศ.
2562 – 2565 
1.2 ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น สู่กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 
2. วันที่ 23 ธันวำคม 2562  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเลยให้ควำมเห็นชอบตำม
ข้อ 1.1และ1.2 
3. วันที่ 14 มกรำคม 2563 ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจำก คณะที่ 7 และภำคประชำสังคม
ในจังหวัดเลย 
4. วันที่ 17 มกรำคม 2563 น ำเสนอ อกศจ. และ กศจ. เพ่ือให้ควำมเห็นชอบและ
ประกำศใช้ กรอบและทิศทำงนโยบำยและจุดเน้น 
5. แจ้งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและโรงเรียนน ำสู่กำรปฏิบัติและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  2563 

มติที่ประชุม        รับทราบ     
/คณะที่8..... 

 

นอ.เมืองเลย 
 
มติที่ประชุม 
 

ศึกษาธิการ จ.เลย 
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คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
-รำยงำนผลกำรจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด 
“Zero Tolerance” (ส ำนักงำนจังหวัดเลย) 
เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 เวลำ 10.30 น. ที่ลำนวัฒนธรรมหน้ำวัดท่ำคก อ ำเภอเชียงคำน  

จังหวัดเลย นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนพิธีเปิดงำนวัน
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดเลย “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อ
กำรทุจริต” และน ำประกำศเจตจ ำนงของจังหวัดเลย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือน ำพำ
จังหวัดเลย โปร่งใส ไร้กำรทุจริต และน ำผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง รณรงค์ ต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” เก็บขยะ กวำดถนน ปลูก
ต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลำลงแม่น้ ำโขง โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก 

ประธาน            มอบหัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย ร่วมหาแนวทางกับทุกภาคส่วนในการท าอย่างไรถึงจะผ่านการ  
                                   ประเมิน ITA ในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม        รับทราบ       
5.2   ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ทางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 
อ าเภอเชียงคาน (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
        อ าเภอเชียงคานได้จัดท าบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม 
ข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 
พ.ศ.2553 เพื่อให้คณะกรมการจังหวัดเลยให้ความเห็นชอบตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงฯ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

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

ณ วันที่ 20 ธันวำคม  พ.ศ. 2562 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 39 เรื่อง 
ยุติเรื่อง – เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 39 เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 45 เรื่อง                 
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลยปีงบประมำณ 2562 ประจ ำเดือนธันวำคม 

                                2562 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 

/6.2 กำรจัดกิจกรรม..... 
 
 
 
 

    หน.สนจ.เลย 

    หน.สนจ.เลย 



ผู้แทนวัฒนธรรม 
จ.เลย 

คลัง จ.เลย 
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         6.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาติกาล พระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต 
          เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ จังหวัดเลย 

        ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

6.3  โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563 
                            กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย” 
       (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย) 

- น ำเสนอโดยวีดีทัศน์ – 
มติที่ประชุม           รับทราบ 

6.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – ว่ิงการกุศล โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ” 

 
มติที่ประชุม           รับทราบ 

6.5  ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล “ชิม ชอ้ป ใช้” (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
             1) สำมำรถ ชิมช้อปใช้ ออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ THAILANDPOSTMART.com  

  2) ชิมช้อปใช้ ผ่ำนกระเป๋ำ 2 (g-Wallet) ทุก 1,000 บำท มีสิทธิลุ้นรำงวัลของ
สมนำคุณ รวม 681 รำยกำร มูลค่ำ 12 ล้ำนบำท 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
 
 

/6.6 จุลสำร..... 
 
 
 

ผอ.รพ.จิตเวชเลย 
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6.6 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 

    ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนพฤศจิกำยน 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวในอัตรำที่

ชะลอลงจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำน คำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคอุตสำหกรรมและภำค
บริโภค ในขณะที่ภำคเกษตรคำดว่ำจะหดตัวลง  ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรบริโภค
ภำคเอกชน กำรใช้จ่ำยภำครัฐและกำรค้ำชำยแดน ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย 

 
ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย ลงพ้ืนที่จ่ำยบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิพร้อมประชำสัมพันธ์
และท ำควำมเข้ำใจแก่ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรลงทะเบียนสวัสดิกำรแห้งรัฐเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.7  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
บ้านเบธาเนีย เลขท่ี 211 หมู่ 11 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
(ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเลย) 
 ท่ำนสำมรถร่วมบริจำคสมทบทุน เลขที่บัญชีส ำหรับบริจำคเข้ำบ้ำนเบธำเนีย 
ธนำคำรกรุงไทย 
ชื่อบัญชี : สถำนสงเครำะห์เด็กและเยำวชนบ้ำนเบธำเนีย 
เลขที่บัญชี : 183 – 0 – 34714 – 4 
โทร. 098-6591-020 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   7.1 การจัดประชุม “เวา้จา  พาข้าวงาย” ประจ าเดือน มกราคม  2563  

(ส านักงานจังหวัดเลย ผู้แทนเจ้าภาพ)              
ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำยเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมีส่วนรำชกำร 

หน่วยงำน สมำคม ชมรม มูลนิธิหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ วัตถุประสงค์เ พ่ือให้         
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข่ำวสำรทำง
รำชกำรกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

ส ำหรับกำรจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำย” ในเดือน มกรำคม  2563  
   เจ้ำภำพประกอบด้วย คือบริษัทรวมเกษตรกรอุตสำหกรรม จ ำกัด (มิตรภูหลวง) เลขที่ 199 
   หมู่ 1 ต ำบลโคกขม้ิน อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเจ้ำภำพจัดประชุมฯ โดยเมื่อ 
   ได้ก ำหนดวันและสถำนที่ ประกำรใดแล้ว จะน ำเรียนเชิญชวนเข้ำร่วมงำนโดยด่วนต่อไป 
   7.2 การจัดกิจกรรมในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจ าปี 2563 
พัฒนาการ จ.เลย ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวัดเลยได้ก ำหนดจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
   วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563  - กิจกรรมเดินแบบกำรกุศลผ้ำไทย 4 ภำค 

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563  - ประกวดออกแบบผ้ำพ้ืนเมืองและ 
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563   - เดินแบบกิตติมศักดิ์ 
จึงเรียนเชิญชวนมำเพ่ือทรำบ ติดต่อรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย 

   หรือทำงโทรศัพท์หมำยเลข 042-811773 ในวันเวลำรำชกำร 
/7.3…… 

 

 คลัง จ.เลย 



 ประธานสภา
วัฒนธรรมจ.เลย 
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7.3 ขอเสนอมาตรการด าเนินงาน 2 ข้อ 

ผู้แทน ผบ.มทบ.28    ( 1) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์น้ ำมำตรกำรเชิงรับ ตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนพิจำรณำ
ก ำหนดแนวทำงกำรอุปโภคบริโภคน้ ำและสร้ำงจิตส ำนึก ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ ขอควำม
ร่วมมือใช้น้ ำอย่ำงประหยัดมำตรกำรเชิงรุกโดยกำรให้จังหวัดจัดหำสร้ำงแหล่งน้ ำเพ่ิมเติม
จะเป็นอีกแนวทำงหนึ่งจะช่วยบรรเทำปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำได้ในระดับหนึ่ง 
   (2) กำรก่อสร้ำงตึก 10 ชั้น โรงพยำบำลเลย ควรจะมีกำรระดมจำกส่วนรำชกำร 
องค์กรเอกชนและประชำชนทั่วไปบริจำคทุนทรัพย์สบทบทุนกำรก่อสร้ำง เพ่ือประโยชน์
ของชำวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงในเร็ววัน 

ประธาน   1.ตามข้อ7.3 (1) มอบส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเลยเป็นหน่วยด าเนนิการ 
   2.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   7.4 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ าโขง  
                              เฉลิมฉลอง 113 ปี จังหวัดเลย วนวันเสาร์ที่ 4มกราคม 2563  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ขอหำรือเรื่องกำรตั้งชื่อพระพุทธรูปที่จะน ำขึ้นประดิษฐำน ณ หอนำฬิกำ  
เยื้องจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยขอเสนอ 2 ชื่อ เพ่ือพิจำรณำดังนี้ 
1. พระพุทธรัตนบุรีศรีเลย  2. พระพุทธรัตนบุรีศรีจังหวัดเลย 
และใคร่ขอเสนอให้มีกำรท ำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่จังหวัดเลย  
ในวันเสำร์ที่ 4 มกรำคม 2563 ด้วย 

ประธาน         มอบประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย และเทศบาลเมืองเลย  
                           ร่วมหารือก าหนดชื่อพระพุทธรูปและแจ้งท่ีประชุมทราบในคราวต่อไป 
 มติที่ประชุม        รับทราบ 
                                เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

                           


