
 
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว131        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                    11  กุมภำพันธ์  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 

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 1/2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกรำคม 2563  
เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศำลำกลำงจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือน มกรำคม 2563  
เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 21 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์
จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ  (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)  หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณา
แจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจ าเดือนมกราคม
๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 2/๒๕๖3 
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์2563  ก าหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดเลย 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)      
                  ทั้งนี้  ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์วำระกำรประชุมเข้ำในกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุม กรมกำรจังหวัด, 
กลุ่มสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุมโดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อ ำเภอทุกอ ำเภอภำคเอกชน ฯลฯ  
ซึ่งจังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมด ำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้งเพ่ือเป็น
ข้อมูลในกำรประชุมฯ และสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ดเพ่ือรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกหนึ่งช่องทำง 
ในวันประชุม กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดท ำข้อมูล  เป็นไฟล์ PDF 
และหำกประสงค์จะน ำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หำกล่วงเลยก ำหนดวันที่แจ้งส ำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้ง
ในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป   

 
         ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                  
         (นำยชำญชัย  คงทัน) 
              หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย    
          
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐ 
โทรสำร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖   
 
                             “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 1/2563  
วันพฤหัสบดีที ่30 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.   นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.     นำยชนำส  ชัชวำลวงศ ์  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.    นำงฉัตรพร  หัตถกรรม  แทนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
9.    นำงวรจิตร ์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
10.  ว่ำที่ร.ต.ต่อพงษ์  บวรพงษ์สกุล  แทนพำณิชย์จังหวัดเลย 
11.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
12.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
13.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
14.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
15.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
16.  นำยอธิรัฐ  บรรดำศักดิ์  รกท.เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
17.  นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
18.  นำงชะตำ    ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
19.  นำยจรัสพงษ์  ค ำดอกรับ  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
20.  น.ส.สุกัญญำ  องค์วิเศษไพบูลย์  แรงงำนจังหวัดเลย 
21.  นำยบุญรวม  เที่ยงธรรม  แทนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
22.  นำงสำวสมใจ  โชคอ ำนวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย  
23.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักษ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
24.  นำยโกวิท  แสนสุข   แทนผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
25.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
26.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม  เกษตรจังหวัดเลย 
27. นำยพิสิฐ   เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
28. นำยสุวัฒน์  มัตรำช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
29.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
30.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
31.  น.ส.ปรำณ ี  ติรนวัฒนำนันท์  แทนขนส่งจังหวัดเลย 
32.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
33.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
34.  นำยสมัคร  เงินมั่น   แทนผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 

 
/35 นำยสมบูรณ์.... 
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35.  นำยสมบูรณ ์  สุริยะ   แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย/ 

แทนยุติธรรมจังหวัดเลย 
36.  นำยพงศกร  เพ็ญจันทร์  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
37.  นำยสถำพร  แก้วพิลำรมย ์  แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
38.  นำยนเรศวร์  แพงมำ   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
39. นำยชำญยุทธ  นครธรรม  แทนอัยกำรจังหวัดเลย 
40. นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
41.  นำยประยุทธ  แก้วยอด  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทำงกฎหมำย  

       และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
42.  นำงพิศมัย  ชมภูทอง  แทนผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
43.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจ.เลย 
44.  นำงอังสนำ  แก้วไชยะ  แทนหัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
45.  นำงสุดำรัก  ศรีสมบัติ  แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
46.  นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1  
47.  น.ส.ณัฐจรีย์  กำญจนรจิต  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต2 
48.  ว่ำที่ร.ท.จ ำนงค์  นนทะมำศ  แทนผอ.สนง.กศน.จังหวัดเลย 
49.  นำงสุนทรี  ฝำงนอก   แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 
50.  น.ส.ประภำรัตน ์ ลำวัณย์ศิร ิ  แทนผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์ 
51.  นำยเจริญ  แสงอรุณ   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
52.  นำยอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
53.  นำยธันข์  สินธมำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย  
54.  นำยประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
55.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
56.  พ.ต.ท.จักริน  เพ่ิมพูน   แทนผกก.ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
57.  นำยเกียรติศักดิ์  โมรำสุข   แทนนำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
58.  น.ส.ณฐิน ี  สุรกำญจนกุล  แทนนำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
59.  นำยชญชล  เอกธนะนวกุล  แทนสรรพำกรพ้ืนที่เลย 
60.  นำงพรรณี  บ ำรุงรำชหิรัณย์  แทนสรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
61.  น.ส.จิระดำ  จุนบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
62.  นำยพรเทพ  พงศ์โอภำส  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
63.  นำยบัญชำ  ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
64.  นำยธนภัทร    จันทรสีมำวรรณ  แทน ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
65.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
66.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
67.  นำยปฏิพัทธ์  อุดมสมุทรหิรัญ  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย 
68.  นำงจินตนำ  สุนทรำวิรัตน์  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
69.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
70.  นำยเวช   ทองนำค   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย 
71.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
72.  นำยศิริพงษ ์  สกลำสุตำ  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
73.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย (พืชสวน)  
74.  นำยชัยรัตน์  เจดีย์   แทนผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
75.  นำยพรเทพ  ท้วมสมบุญ  แทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 

                                                                                                    /75.นำยอัษฎำวุฒิ..... 
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76.   นำยอัษฎำวุฒิ  พันธเสริม  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์สัตว์เลย 
77.  ว่ำที่ร.ต.หญิงกมลณฐพัฒน์ พรมโยชน์ แทนหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
78.  นำงนวิมล  วงศ์กุลวิจิตร  แทนผอ.สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
79.  พ.อ.ปฏิวัติ  ชื่นศรี   แทนผบ.มทบ.28 
80.  พ.ท.อัศนีย์  รำชภักด ี  แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
81.  ร.ต.ธนธรณ  สิงห์สำย   แทน ผบ.นพค.23 
82.  ร.ต.ผจญ  หวังร่วมกลำง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21 
83.  ร.ต.จ ำนงค์  หำบ้ำนแท่น  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
84.  ร.ต.อ.สมหวัง  วรรณคีรี   สว.รน.1กก11บก.รน.(ต ำรวจน้ ำ) 
85.  พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ    ใจสุข   ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.246 
86.  พ.ต.ท.เบญจรงค์  ใบใหญ่   ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
87.  นำยทรงศักดิ์  พลดำหำญ  แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
88.  นำงชนิดำพร  แสนสุข   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
89.  นำยนิกร  สุรนำทชยำนันท์  แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม 
90.  น.ส.สวุำณี  วรศักดิ์   แทนผอ.รร.รำชประชำนุเครำะห์52 จังหวัดเลย 
91.  ว่ำที่ร.ต.เสกสรร  ตำสี   แทนผอ.รร.วิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย 
92.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
93.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
94.   นำยอภินันท ์  สุวรรณำโค  รก.นำยอ ำเภอเชียงคำน 
95.   นำงสำวภูมำรินทร์ คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
96.   นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  รก.นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
97.   นำงนันท์นภัส  บุญยะประทีป  แทนนำยอ ำเภอภูเรือ 
98. นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
99. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  แทนนำยอ ำเภอปำกชม 
100. นำยนที   พรมภักดี  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
101. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
102. นำยพงศ์ธณนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอภูหลวง 
103. นำยปริญญำ  ต้นสุวรรณ  แทนนำยอ ำเภอผำขำว 
104. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
105. นำยต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นำยอ ำเภอหนองหิน 
106. พ.ต.อ.ภำคภูมิ  พิสมัย   ผกก.สภ.เมืองเลย 
107. พ.ต.ท.ส ำเนำว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
108. พ.ต.อ.วีระพันธ์  สมสุข   ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
109. พ.ต.ท.บุญชัย  สิมพลำ   แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
110. พ.ต.อ.สำยสิทธิ์  พุ่มจนัทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ 
111. พ.ต.ท.ทนงศักดิ์  มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง 
112. พ.ต.ท.บรรเจิด  จูจันทร์   แทนผกก.สภ.นำด้วง 
113. พ.ต.ท.กิตติพงษ์ พรหมสุวรรณ  ผกก.สภ.หนองหิน 
114. พ.ต.ท.ใจชำย  หงษ์เวียง  แทนผกก.สภ.ท่ำลี่ 
115. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ศรีสุข   ผกก.สภ.นำแห้ว 

/116.พ.ต.อ.ธนกฤต.... 
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116. พ.ต.อ.ธนกฤต  ลำภอินทธิสันต์  ผกก.สภ.นำดินด ำ 
117. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ บุญโชติ   ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
118. พ.ต.อ.คำรมณ์  ผดุงพจน์  ผกก.สภ.โพนทอง 
119.  พ.ต.อ.เสรี  เย็นสวัสดิ ์  ผกก.สภโคกงำม 
120. นำยทวิชำติ  นิลกำญจน์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดเลย 
121. นำยกว ี  ไพศำลศร ี  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
122. นำยนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบำลเมืองเลย/แทนนำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
123. นำยประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย 
124. นำยธรรมนูญ  ภำคธูป   ผจก.พื้นที่พิเศษเลย 
125. นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนเลย 
126. นำยสิริพงษ ์  แสนหลวงอินทร ์  ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
127. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
128. นำยส ำรำล  ไชยปะ   แทนผู้จัดกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 
129. นำยบุญส่ง  ธิติกำรจน์พจนำ  ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเลย 
130. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
131. ว่ำที่ ร.ต.เกริก    กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
132. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
133. นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
134. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
135. นำงสมพร  สิมแสน   เสมียนตรำจังหวัดเลย 
136. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
137. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน สนจ.เลย 
138. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติกำร สนจ.เลย 
139. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
140. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
141. นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์)    ติดรำชกำร 
2. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
3. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19    ติดรำชกำร 
4. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
5. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
6. ผอ.ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
7. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
8. หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
9. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
10. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ      ติดรำชกำร 
11. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดรำชกำร 
12. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวยทรำย      ติดรำชกำร 
13. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร 

 
/15.หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก....... 
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14. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
15. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
16. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
17. สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
18. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย      ติดรำชกำร 
19. ผกก.สภ.เชียงคำน       ติดรำชกำร 
20.  ผกก.สภ.ภูกระดึง       ติดรำชกำร 
21.  ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
22.  ผกก.สภ.ผำขำว        ติดรำชกำร 
23.   ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
24.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
25.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
26. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
27. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
28. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
29. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
30. นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง      ติดรำชกำร 
31. ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
32. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
33. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
34. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
35. ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
36. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
37. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
38. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
39. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
40. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
41. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
42. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
43. ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ ส ำนักงำนจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 

ผู้เข้าประชุม 
1.  อ.ทรงสิทธิ์  บุญสวัสดิ์วรกุล  ผู้แทนวัดศรีสุทธำวำส พระอำรำมหลวง 
2. น.ส.ณัฐธิดำ  ดอนส ำรำญ  แทนประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
3. นำยกัญจน ์  วงศ์อำจ   ประธำนเครือข่ำย ทสม.จ.เลย 

นำงชติกำร  รัตนสิริโภชน ์  ประธำนเครือข่ำย ทสม.หนองหิน 
 
 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. กำรมอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” จ ำนวน 1 รำย (ที่ท ำกำรปกครองกำรจังหวัดเลย) 
4.  กำรมอบใบประกำศเกียรติบัตรผลกำรประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2019 
    จ ำนวน 2 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย) 
5.  กำรมอบถ้วยและโล่รำงวัลตำมโครงกำร “คนรักษ์ป่ำ ป่ำรักชุมชน”  
     ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 3 รำย (ศูนย์ป่ำไม้เลย) 
6.  กำรมอบใบประกำศเกียรติคุณให้กับอ ำเภอและสถำนีต ำรวจภูธรที่ไม่มีอุบัติเหตุ 
     เกิดข้ึนในช่วงกำรรณรงค์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 
     พ.ศ.2563 จ ำนวน 5 แห่ง (ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย) 
7. กำรมอบใบประกำศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จ ำนวน 18 รำย  
    (ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
8. ข่ำวเด่นรอบเดือน มกรำคม  2563  (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
                 1) นำงนิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ ต ำแหน่งเดิม นักวิชำกำรวัฒนธรรมช ำนำญกำรพิเศษ  
 (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม) ส ำนักงำนวัฒนธรรม 

   จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
      2) นำยประดิษฐ์  อินตำพรม ต ำแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
(นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง เกษตรจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (วิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร)  
ระดับสูง ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย 
      3) นำยอัครเดช  เรียนหิน ต ำแหน่งเดิมปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำร ระดับต้น) 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำร ระดับสูง) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
(ส.ป.ก.เลย) 
      4) นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์ ต ำแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
กำรประมง นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนประมงจังหวัดพังงำ ได้รับแต่งตั้งให้
มำด ำรงต ำแหน่งประมงจังหวัดเลย (ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (วิชำกำรประมง)) อ ำนวยกำรต้น 
       5) นำงสำวปรำณี  ติรนวัฒนำนันท์ ต ำแหน่งเดิม นักวิชำกำรชนส่งช ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำกลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำน กรมกำรขนส่งทำงบก ได้รับแต่งตั้งให้มำ 
ด ำรงต ำแหน่ง ขนส่งจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำร ระดับต้น) ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเลย                                                   

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
                                      1) นำยพิมล  พูลสง่ำ เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 

เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี 
       2)  นำยอิทธิพล  ขวำไทย ประมงจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
ประมงจังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
/ระเบียบวำระที่2.......... 
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ประธาน 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 12/๒๕62 ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕62   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ๕   

      ศาลากลางจังหวัดเลย (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 ่12/๒๕62 ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕62   
                      ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  
                     ศาลากลางจังหวัดเลย  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 12 /2562 ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕62 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันอังคารที่ 24  ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
                                   - ไม่มี    -          
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

 4.1  เรื่อง  การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจ าปี 2563 
 (ส านักงานจังหวัดเลย) 

      ด้วยจังหวัดเลย ได้ก ำหนดจัดงำนดอกฝ้ำยบำน สืบสำนวัฒนธรรมไทเลย 
        ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 – 9 กุมภำพันธ์ 2563 โดยได้ก ำหนดจัดพิธีบวงสรวง 
        ศำลหลักเมือง ศำลเจ้ำพ่อกุดป่อง พิธีบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ และพิธีเปิดงำนในวันเสำร์ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563  
ดังนี้ 
เวลำ 07.00 น.  – พิธีบวงสรวงศำลหลักเมือง ศำลเจ้ำพ่อกุดป่อง (นัดหมำยพร้อมเวลำ 
                         06.50 น.)  กำรแต่งกำย  สวมชุดผ้ำไทยโทนสีขำว 
เวลำ  08.00 น.  – พิธีบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ 
                           เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ (นัดหมำยพร้อมเวลำ 07.50) กำรแต่งกำย 
                           สวมชุดผ้ำไทยโทนสีขำว)  
เวลำ  15.29 น.  – พิธีเปิดงำน ณ ลำนเอนกประสงค์ข้ำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย            
                           ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (นัดหมำยพร้อมเวลำ 
                           15.00 น.) กำรแต่งกำย ชุดผ้ำไทเลย หรือชุดสุภำพ 
กิจกรรมบนเวทีกลำงระหว่ำงวันที่ 1 – 9 กุมภำพันธ์ 2563 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และส ำนักงำนจังหวัดเลยจะได้มีหนังสือแจ้งเรียนเชิญ
ร่วมงำนตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว ในโอกำสต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        4.2  สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
          (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย                                            
ในวันที่ 1 - 20 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น. พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 
ในวันที่ 12,15,16,17,18,19,20 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/4.3เชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่....... 
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  หน.สนจ.เลย 

  นพ.สสจ.เลย 

  หน.สนจ.เลย 



  ปลัด จ.เลย 

            4.3  เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  
        สถานการณ์ในตา่งประเทศ วันที่ 22 มกรำคม 2563 สำธำรณรัฐประชำชนจีน รำยงำนจ ำนวน  
         ผู้ปว่ยโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธ์ใหม่ 2019 ครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย  

            โดยมีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 258 รำย ซึงในจ ำนวนนี้มีรำยงำนพบเชื้อในบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 15รำย  
            มีผู้เสียชีวิต 9 รำย สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 25-89 ปี มีอำกำรไข้ ไอ แน่นหน้ำอก และหอบ  
            เหนื่อย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ South China Seafood Wholesale Market     
            นอกจำกนี้ทำงกำรประเทศจีนได้ประกำศว่ำเชื้อนี้สำมำรถติดต่อจำกคนสู่คนได้  

                                       ทั้งนี้ พบผู้ป่วยยืนยันนอกเมืองอู่ฮ่ัน จ ำนวนทั้งสิ้น 22 รำย โดยอยู่ที่เมืองปักกิ่ง 5 รำย และ 
                                       เมืองกวำงตุ้ง 17 รำย นอกจำกนี้พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จ ำนวน 5 รำย  
                                       อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 1 รำย เขตปกครองพิเศษ มำเก๊ำ 1 รำย ประเทศใต้หวัน 1 รำย  
                                    สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ 1 รำย และประเทศญี่ปุ่น 1 รำย 
                                       สถานการณ์ในประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคัดกรองผู้โดยสำรเครื่องบิน 
                                        ในเส้นทำงที่บินตรงมำจำกเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำน 
                                        ดอนเมือง ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต และท่ำอำกำศยำนกระบี่ (เริ่มคัดกรอง 
                                        วันที่ 17 มกรำคม 2563) ตั้งแต่วันที่ 3-22 มกรำคม 2563 พบผู้ป่วยที่มีอำกำรเข้ำได้ตำม 
                                        นิยำมทั้งหมด 46 รำย และเข้ำรักษำเป็นผู้ป่วยใน ที่โรงพยำบำล  16 รำย โดยแยกเป็นรัฐ  
                                        8 รำย สถำบันบ ำรำศนรำดูร 6 รำย และโรงพยำบำลเอกชน 2 รำย  ไม่พบผู้ป่วยที่มีอำกำร 
                                       รุนแรง  มีผู้ป่วยยืนยัน 4 รำย (คนไทย 2 คนจีน2)  ส ำหรับจังหวัดเลยยังไม่พบผู้ป่วยในเขต 
                                    พ้ืนที ่
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
(ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
     ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย  ประจ าเดือน มกราคม 2563 
-  กำรจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเลย จ ำนวน  41 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  6,439 คน 
- กำรบรรยำยขยำยผลจิตอำสำ 904 จ ำนวน 9 ครั้ง  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจนถึงปัจจุบัน จ ำนวนทั้งสิ้น 24,575 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่  1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร ณ  
ส ำนักทะเบียน   ที่ว่ำกำรอ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  เดือน มกรำคม 2563 
มีผู้สมัครจิตอำสำ จ ำนวนทั้งสิ้น 520 คน 
- ณ วันที่ 10 ธันวำคม 2562 จังหวัดเลยมีจ ำนวนจิตอำสำพระรำชทำนจ ำนวนทั้งสิ้น 
60,036 คน  (ชำย 25,559 คน  หญิง 34,477 คน) 
- โดยจังหวัดเลยได้พิจำรณำเลือกเทศบำลต ำบลนำอ้อ เป็น อปท.น ำร่อง ในกำรฝึกอบรม                
ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมระหว่ำง 8 – 10 
มกรำคม 2563 ณ กองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเลย ที่ 2 อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- โดยวันที่  10 มกรำคม 2563 นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนปิดกำรอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กองร้อยอำสำรักษำดินแดน
จังหวัดเลย ที่ 2 อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 
 

/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........ 
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  ปลัด จ.เลย 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเลย ที่จะต้องกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ ำนวน 98 แห่ง จะด ำเนินกำรฝึกอบรม
ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2563  
- วันที่ 17 มกรำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร               
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนเปิดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ
สถำนศึกษำ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยำ อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- วันที่ 18 มกรำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร               
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนเปิดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ
สถำนศึกษำ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช บริเวณถนนสำยนำแขม – วังยำว  
ต ำบลนำแขมอ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- วันที่ 18 มกรำคม 2563 นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร               
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้สูงอำยุ จ ำนวน 2 รำย          
ในพ้ืนที่ ต ำบลนำแขม อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
- วันที่ 22 มกรำคม 2563 นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร               
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้สูงอำยุ จ ำนวน 2 รำย          
ในพ้ืนที่ ต ำบลสำนตม อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

มติที่ประชุม        รับทราบ 

      4.5  โครงการบรูณาการสรา้งรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจ าป ี
                                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2563  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

       ก ำหนดจัดออกให้บริกำร ในวันพุธที่ 19  กุมภำพันธ์ 2563 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ                                                      
โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกอหก หมู่ที่ 1  ต ำบลเหล่ำกอหก อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย   

        จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ และขอเชิญร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม             รับทราบ   
4.6 สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย 

           ประจ าเดือนธันวาคม 2562  วันที่ 20 ธันวาคม  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม      
           หมู่ที่ 2 บ้านวังบอน  ต าบลอิปุ่ม  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

1. ปัญหำที่ดินท ำกินและกำรออกเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินท ำกินแก่ประชำชน มีควำมต้องกำรที่
ท ำกินอยู่ในเขตป่ำสงวน ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ต้องกำรให้มีกำรหำมำตรกำรและแนวทำงให้มี
ควำมชัดเจนในกำรแก้ไขปัญหำ 
ผลการด าเนินงาน  
 1.  ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดเลย สำขำด่ำนซ้ำย ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรครอบครองในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง  
 2.  ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดเลย ประสำนสภำทนำยควำมจังหวัดเลย เรียบร้อยแล้ว 
2. ปัญหำด้ำนคมนำคม 
    2.1 กำรปรับปรุงถนนสำยบ้ำนวังเป่ง หมู่ที่ 8 ต ำบลอิปุ่ม อ ำเภอด่ำนซ้ำย-บ้ำนโคกใหม่ 
หมู่ที่ 13 ต ำบลศิลำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภำพเดิมเป็นถนนลูกรัง เชื่อม
หมู่บ้ำนต ำบล และขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำด กำรปรับปรุงถนนระยะทำง 1.4 
กิโลเมตร งบประมำณ 5,000,000 บำท 
    2.2 กำรปรับปรุงถนนสำยบ้ำนป่ำม่วง หมู่ที่ 5 ต ำบลอิปุ่ม อ ำเภอด่ำนซ้ำย – บ้ำนหนองแห้ว  

        หมู่ที่ 1 ต ำบลวังยำว อ ำเภอด่ำนซ้ำย  สภำพเดิมเป็นถนนลูกรัง(ดิน) กำรปรับปรุงถนน  
        ระยะทำง 2.1 กิโลเมตร งบประมำณ 7,000,000 บำท 

/2.3 กำรปรับปรุง...... 
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คลัง จ.เลย 
 

 
 2.3 กำรปรับปรุงถนนสำยบ้ำนป่ำสะแข หมู่ที่ 10 ต ำบลอิปุ่ม อ ำเภอด่ำนซ้ำย –  

บ้ำนโคกใหม่ หมู่ที่ 13 ต ำบลศิลำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  สภำพเดิมเป็นถนน
ลูกรัง(ถนนดิน) กำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรปรับปรุงถนนระยะทำง 2.8 กิโลเมตร 
งบประมำณ 8,960,000 บำท 
  2.4 กำรปรับปรุงถนนสำยระหว่ำงบ้ำนทุ่งน้ ำใส หมู่ที่ 7 ต ำบลโป่ง -บ้ำนทับกี่ หมู่ที่ 9 
ต ำบลอิปุ่ม อ ำเภอด่ำนซ้ำย ระยะทำง 25 กิโลเมตร เป็นถนนเชื่อมระหว่ำงต ำบล สภำพเดิม
เป็นถนนลำดยำงและถนนคอนกรีตบำงส่วน ระยะทำงประมำณ 22 กิโลเมตร อยู่ในสภำพ
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อถูกน้ ำกัดเซำะและบำงช่วงเป็นถนนลูกรัง ระยะทำง 3 กิโลเมตร 
 2.5 กำรปรับปรุงถนนสำยโรงเรียนบ้ำนทับกี่-ภูซ ำหวำย บ้ำนผักเน่ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลอิปุ่ม                            
อ ำเภอด่ำนซ้ำย-บ้ำนทุ่งน้ ำใส หมู่ที่ 7 ต ำบลโป่ง อ ำเภอด่ำนซ้ำย รวมระยะทำง 2.5 
กิโลเมตร สภำพเดิมเป็นถนนลูกรัง กำรปรับปรุงถนนระยะทำง 2.5 กิโลเมตร งบประมำณ 
10,000,000 บำท 
ผลการด าเนินงาน : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย รับโครงกำรไปด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
3. ปัญหำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค และเพ่ือกำรเกษตร 
    3.1 โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนผักเน่ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลอิปุ่ม 
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ งบประมำณ 20,000,000 บำท 
    3.2 โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนนำ หมู่ที่ 13 ต ำบลอิปุ่ม  
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ งบประมำณ 2,000,000 บำท 
ผลการด าเนินงาน : ด ำเนินกำรดังนี้ 
     1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม ด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตใช้พื้นที่ 
     2. โครงกำรชลประทำนเลย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรออกแบบโครงกำร  
    3.3 โครงกำรก่อสร้ำงประปำหอสูง บ้ำนแก่วตำว หมู่ที่ 11 ต ำบลอิปุ่ม อ ำเภอด่ำนซ้ำย  
จังหวัดเลยก่อสร้ำงระบบประปำหอสูง งบประมำณ 840,000 บำท 
ผลการด าเนินงาน : อ ำเภอด่ำนซ้ำย ด ำเนินกำรประสำนส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
4.   ปัญหำไฟฟ้ำภำยในต ำบล 
       - ปัญหำไฟฟ้ำดับและตกบ่อย โดยเฉพำะฤดูฝนปัญหำควำมต้องกำร ต้องกำรขยำย
ระบบไฟฟ้ำจำกบ้ำนน้ ำพุง-บ้ำนตำดเสี้ยว 
ผลการด าเนินงาน : ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย สำขำด่ำนซ้ำย ได้เข้ำพ้ืนที่
ด ำเนินกำรตัดลิดรอนกิ่งไม้ เถำวัลย์และสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ำรุดและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
เพ่ิมเติมแล้ว และส ำรวจออกแบบระบบไฟฟ้ำเส้นทำงใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงวงจรส ำรอง 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

๔.7  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 17 มกราคม 2563) (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,391.86 ล้ำน
บำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 64.48 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
882.51 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 63.41 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย 
ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 19 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
 
 

/1)รำยจ่ำยประจ ำ.... 
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1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,260.91 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 12.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 848.95 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 67.33  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 19  
ของประเทศ  
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 130.95 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 52.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 33.56 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 25.63 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 60 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6.5 ล้ำนบำท เป็นงบรำยจ่ำย
ประจ ำ  เบิกจ่ำยจ ำนวน 1.97 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 30.31 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 18 ของประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น  
610.55 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 321.68 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 52.69 จ ำแนกเป็น  
1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 12.72 ล้ำนบำท  
2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 587.36 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 308.97 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม   รับทราบ    
๔.8  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน มกราคม 2563 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน กุมภาพันธ์  2563  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)         
สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้บริเวณจังหวัดเลย เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูจำกฤดูหนำวสู่ฤดูร้อน 
ลักษณะอำกำศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองพ้ืนที่ และยังมีอำกำศหนำวเย็นเกือบ
ทั่วไปในช่วงต้นเดือนกับมีหมอกหนำวหลำยพื้นที่ในช่วงเดือนอำกำศจะเริ่มอุ่นขึ้น แต่ยังคงมี
อำกำศหนำวเย็นในตอนเช้ำ กับมีหมอกหนำหลำยพ้ืนที่และจะมรอำกำศร้อนในตอน
กลำงวัน เนื่องจำก บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมำปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน เริ่มจะมีก ำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุมแทน 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ บริเวณจังหวัดเลย จะมีปริมำณฝนรวมใกล้เคียงหรือต่ ำกว่ำค่ำปกติ 
ส ำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่ำปกติประมำณ 1.0 องศำเซลเซียส คำดว่ำอุณหภูมิสูงสุด
ประมำณ 36-38 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 11-12 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ ำสุดยอดภูประมำณ 4-10 องสำเซลเซียส 
ข้อควรระวัง ในเดือนนี้ มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจำกประเทศพม่ำ ผ่ำน
ประเทศไทยตอนบน ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรงบำงแห่ง และอำจ
มีลู ก เห็ บตกลงมำ ได้  และควำมกดอำกำศสู ง อ่อนก ำลั งล ง  ท ำ ให้ บริ เ วณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอำกำศเย็นในบำงช่วง มีหมอกถึงหมอกหนำ และเกิดกำร
สะสมของฝุ่นละอองขนำดเล็กขึ้นในหลำยพ้ืนที่ ขอให้ประชำชนจัดเตรียมเครื่องป้องกันฝุ่น
ละอองขนำดเล็กไว้ด้วย ส ำหรับผู้สัญจรขอให้เพ่ิมควำมระมัดระวังในบริเวณที่มีหมอกหนำไว้
ด้ ว ย  และติ ดตำมข่ ำ วพยำกรณ์ อำกำศประจ ำ วั น จำกศูนย์ อุตุ นิ ยมวิ ทยำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่ำงใกล้ชิดต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 
 

/4.9 รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ...... 
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ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
 



4.9  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (โครงการชลประทานเลย) 

 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
4.10  โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563” (ส านักงานสถิติจังหวัดเลย) 

สถิติจ.เลย         ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ.2563 วัตถุประสงค ์1.เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสรำ้งพ้ืนฐำนของ 
                                        ประชำกรตำมที่อยู่จริงและประเภทที่อยู่อำศัยจริง 2.เพ่ือให้ได้ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ย่อย  
                                        3.เพ่ือวัดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำชนและที่อยู่อำศัยในรอบ 10 ปี เก็บข้อมูลประชำกรไทย 
                                        ทุกคนที่อยู่ในประเทศ ณ วันส ำมะโนและคนต่ำงชำติที่มำอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  
                                                 ตำม ที่อยู่อำศัยจริงช่องทำงให้ข้อมูล 1.ให้ข้อมูลกับพนักงำนสัมภำษณ์ที่มำเก็บข้อมูลโดยตรง   
                            2.ท่ำนตอบข้อมูลทำง Internet  3.ท่ำนกรอกแบบสอบถำมเอง แล้วส่งคืนทำงไปรษณีย์/นัดหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ไปรับ 
                                                       ที่บ้ำนท่ำน 
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           
  มกราคม 2563 (โรงพยาบาลเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มตทิี่ประชุม..... 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
 

ผู้แทนท่องเที่ยวและ
กีฬา จ.เลย 
 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 
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มติที่ประชุม รับทราบ    

คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
  1. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ปีงบประมาณ 2563 
- ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรฯ 3 ศูนย์ จ ำนวน 6 รุ่น เกษตรกร 200 รำย 
 งบประมำณ 420,000 บำท 
1. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนกลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนน้ ำพุ  
(นำยเอกวิทย์ สำยแก้วเทศ)  ต ำบลด่ำนซ้ำย อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย  
ด ำเนินงำนอบรมหลักสูตร เกษตรอินทรีย์รั้วกินได้ 
อบรมเกษตรกร จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 35 คน รวม 70 คน ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 พฤศจิกำยน 2562 
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 11 – 13 ธันวำคม 2562 
2. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ศูนย์ปรำชญ์ไทเกษตร (นำยปรีชำ ทองอู๋)   
ที่ตั้งศูนย์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกผักหวำน ต ำบลผำขำว อ ำเภอผำขำว จังหวัดเลย   
ด ำเนินงำนอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตเกษตร 
อบรมเกษตรกร จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 35 คน รวม 70 คน ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 พฤศจิกำยน 2562 
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 พฤศจิกำยน 2562 
3.ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน Smart Farmer อ ำเภอเอรำวัณ 
(นำงสำวมรรณฑณำ สะดำแนน) บ้ำนโคกสวรรค์ ต ำบลเอรำวัณ อ ำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย 
ด ำเนินงำนอบรมหลักสูตร เกษตรอินทรีย์สู่กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่ำงยั่งยืน 
อบรมเกษตรกร จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 60 คน ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 พฤศจิกำยน  2562 
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่   4 – 6 ธันวำคม 2562 
กิจกรรมกำรรวมกลุ่มและกำรสร้ำงเครือข่ำย  
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดสำรพิษบ้ำนน้อยเหนือ ที่ตั้ง 100 หมู่ 5 ต ำบลศรีสงครำม 
อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
สมำชิก จ ำนวน 30 รำย  
ขั้นที่ 1 ครัวเรือนพ่ึงตนเอง  
ขั้นที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่มพ่ึงตนเองได้ 
ขั้นที่ 3 ออกสู่ภำยนอก 
2.การขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดเลย  
ปีงบประมาณ 2563 
2.1 ผลกำรด ำเนินงำน  ปี 60-62   
ค ำสั่งจังหวัดเลย ที่   401 /2562 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์  2562   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่  “5 ประสำน 
สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง”  จังหวัดเลย  ประกอบด้วย  
 

/2.1.1 คณะท ำงำนขับเคลื่อน...... 
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เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 



อุตสาหกรรม จ.เลย 
 

นอ.เชียงคาน 
 

 2.1.1. คณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด 
  2.1.2. คณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอ ำเภอ (14 อ ำเภอ) 
   2.2 กำรประเมินและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี 
2560-2562 ที่มีควำมพร้อมสำมำรถเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
   

2.2 กำรประเมินศักยภำพเพ่ือจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมฯ ปี 2560-2562 ทุกรำย  
ตำมแบบประเมินศักยภำพเกษตรกรฯ และบันทึกข้อมูลสถำนะเกษตรกรในระบบฐำนข้อมูล  
newtheoryfarmer.ldd.go.th ให้เป็นปัจจุบัน   *** ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร *** 
3. ปัญหำอุปสรรค 
3.1 งบประมำณในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2563  
3.2. แนวทำงในกำรด ำเนินงำน ยังไม่มีควำมชัดเจน (ขำดคู่มือกำรปฏิบัติงำน) 
4.ผลสัมฤทธิ์ 
4.1. เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีไก่ ปลำ ผักปลอดสำรพิษ ไว้บริโภคในครัวเรือน ลดกำร
ใช้สำรเคมี ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนลดลง  
4.2. ชุมชนรวมกลุ่มและพ่ึงตนเองได้ 

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

     วันที่ 24- 26 ธันวำคม 2562 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย น ำผู้ประกอบกำรร้ำน   
    แม่ละเอียดมะพร้ำวแก้ว ผลิตภัณฑ์มะพร้ำวแก้ว  อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย  เข้ำร่วม 

                              จ ำหน่ำยสินค้ำโรงงำน “Outlet ของขวัญเพ่ือประชำชน มหกรรมสินค้ำ รำคำโรงงำน ”   
                             โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนได้ซื้อของบริโภคเพ่ือใช้เป็นของขวัญและเลือกซื้อ 
                             สินค้ำโรงงำน OTOP ของจังหวัดในรำคำที่ถูก  ณ กระทรวง ถนนพระรำมที ่ 6  
                             เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร โดยมีผู ้ประกอบกำรสินค้ำชุมชนร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำ  
                             76 จังหวัด โดยร้ำนค้ำจังหวัดเลยมียอดจ ำหน่ำย  23,400 บำท   
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) 

     อ าเภอวังสะพุง 
     1. อุบัติเหตุบนท้องถนน 
     2. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงอำกำศ 
     รับทราบ 

 อ าเภอเชียงคาน 
      1.กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรปัญหำวัณโรค 

                   2.กำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน , ควำมดันโลหิตสูง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     

/คณะที่ 6...... 
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นอ.วังสะพุง 
 
มติที่ประชุม 
 



 
คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม      
(วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

   ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานหลกัในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา     
   จังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

๑. เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดเลย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา นโยบายรัฐบาล และวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  
ด้านการศึกษา E : Education (เลยเมืองแห่งการศึกษา) จึงได้ด าเนินการดังนี้ 
๑.๑ จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ทบทวนสาระส าคัญในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย  
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของหน่วยงานการศึกษา
ในจังหวัดเลยทุกสังกัด ร่วมระดมความคิดเห็นและยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑.๒ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะท างาน
ด้านเลยเมืองแห่งการศึกษา (Education) ตามค าสั่งจังหวัดเลยที่ (๖๘๘๓/๒๕๖๐) และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเลย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
๑.๓ น าเสนอ “ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” เพ่ือขอความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  
๒. เสนอ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  
เรื่อง นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในนามประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  
เพ่ือลงนามประกาศใช้ฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม        รับทราบ     
คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
1. สถิติการร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเลย 
ในกำรรับเรื่องไว้ด ำเนินกำรนั้น ป.ป.ช. มีกระบวนกำรท ำงำน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ตรวจสอบเบื้องต้นและชั้นไต่สวน กล่ำวคือเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น จะเสนอส ำนวนตรวจสอบเบื้องต้นต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องกล่ำวหำ 
ภำค 4 (ปัจจุบันมีนำงสำวสุภำ ปิยะจิตติ  เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ) พิจำรณำ  
มีมติโดยทั่วไป จะมีมติเป็น 3 ทำง คือ 
 
 
         /(1) ยุติเรื่อง...... 
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ศึกษาธิการ จ.เลย 

    ผอ.ปปช.จ.เลย 



 
(1.) ยุติเรื่อง หรือ 
(2.) ส่งหน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร หรือ 
(3.) เข้ำสู่ชั้นไต่สวนต่อไป 
หำกมีมติ (1) ป.ป.ช. จะแจ้งผู้ร้องทรำบ หำกมีมติ (2) หรือ (3) จะเสนอคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. พิจำรณำจำกนั้นก็จะส่งหน่วยงำนอ่ืนหรือเข้ำสู่ชั้นไต่สวน แล้วแต่กรณี หำกเข้ำสู่ชั้น
ไต่สวน จะมีขั้นตอนส ำคัญ คือ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำเพื่อให้ผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ 
ส ำหรับสถิติเรื่องในชั้นตรวจสอบเบื้องต้นยอดสะสมของ ป.ป.ช. เลย ณ สิ้นปีงบประมำณ 
2562 มีจ ำนวน 112 เรื่อง ซึ่ง ป.ป.ช. ได้เสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องกล่ำวหำ 
ภำค 4 หรือคณะกรรมกำร ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี แล้วจ ำนวน 59 เรื่อง คงเหลือระหว่ำง
ด ำเนินกำร 63 เรื่อง ส ำหรับปีงบประมำณ 2563 จนถึงวันนี้มีเรื่องเข้ำใหม่ 8 เรื่อง  
แต่หำกวิเครำะห์ในภำพรวมทั้งประเทศ สถิติกำรร้องเรียนและรับเรื่องไว้ด ำเนินกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น มีแนวโน้มลดลง กล่ำวคือ ปี 2558 = 3,151 เรื่อง , ปี 2559 = 5,382 เรื่อง ,ปี 2560 
= 4,896 เรื่อง ,ปี 2561 = 4,622 เรื่อง ,ปี 2562 = 3,267 เรื่อง 
ส ำหรับสถิติเรื่องในชั้นไต่สวนนั้น เมื่อ ป.ป.ช. เลย ตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จแล้วเสนอ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เห็นชอบ ส ำนวนที่เข้ำสู่ชั้นไต่สวน จ ำนวน 
22 เรื่อง ซึ่งในช่วงตุลำคม 2562 – มกรำคม 2563 นี้ คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูล
ควำมผิด ผู้กระท ำผิดในพ้ืนที่จังหวัดเลย 3 ส ำนวน ทั้งหมดเป็นผู้บริหำร/พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น และได้มีกำรส่งไปยังอัยกำรเพ่ือด ำเนินคดีอำญำ และส่งผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอน
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือผู้บังคับบัญชำเพ่ือลงโทษทำงวินัย 
จำกข้อมูลกำรร้องเรียนพบว่ำ หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนสูงสุดประกอบด้วย 
(1.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 เรื่อง  
(2.) หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย 20 เรื่อง 
(3.) หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 12 เรื่อง 
ทั้งนี้ในกำรร้องเรียนส่วนใหญ่ ประมำณ 60 % เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงำนมีหน้ำที่ 
แต่ละเว้นไม่ท ำหน้ำที่กับอีก ประมำณ 40 % ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือกำรโกงงบประมำณโดยตรง 
2. การบันทึกเทป รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT 
สืบเนื่องจำกรัฐบำลได้มีกำรจัดสรรงบประมำณแบบบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งบูรณำกำรด้ำนหนึ่งคือด้ำนประชำสัมพันธ์ ในกำรพิจำรณำงบ
บูรณำกำรนี้ ในส่วนกลำงมี นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และมี
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรซึ่งรำยกำร “กะเทำะเปลือกคอร์รัป
ชัน” NBT เป็นรำยกำรหนึ่งที่กรมประชำสัมพันธ์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ และผู้บริหำร
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. – กรมประชำสัมพันธ์ – NBT พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะมำท ำที่จังหวัดเลย  
1 ตอน เวลำเผยแพร่ 25 นำที จึงขอเสนอว่ำเห็นควร ให้มีกำรบันทึกเทปเนื้อหำในลักษณะ
กำรเชิดชูหรือสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้กับข้ำรำชกำรในกำรท ำควำมดี กำรด ำรงชีพอย่ำงสุจริต 
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยที่ด ำรงชีวิตเรียบง่ำยด้วยกำร  
ขี่จักรยำนไปท ำงำน ทำนอำหำรปิ่นโต, นำยจันทร์แดง ค ำอินทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำร โรงพยำบำลวังสะพุง ที่ไปงำนวิ่งที่นำแห้ว ซึ่งจัดโดยสภำเด็กฯเลย แล้วพบ
สร้อยคอทองค ำตกหล่น น ำส่งผู้จัดงำนตำมหำและส่งคืนเจ้ำของที่เป็นนักวิ่งจำกจังหวัด
สุโขทัย, ข้ำรำชกำรที่ใช้เวลำนอกเหนือจำกเวลำรำชกำรช่วยครอบครัวท ำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้จะได้มีกำรหำรือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม        รับทราบ      
/ระเบียบวำระท่ี 6...... 
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หน.สนจ.เลย 

 
 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

   6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 28 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 4 เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 24 เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 26 เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
         6.2 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท” 
   (ส านักงานจังหวัดเลย) 

        
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

6.3  ประชาสัมพันธ์และสรุปผลการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดเลย  
   (ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย) 

- รายละเอียดตามวารสารที่แจกในที่ประชุมแล้ว 
มติที่ประชุม           รับทราบ 

6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนมกราคม 2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

     แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนธันวำคม 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวในอัตรำที่ขยำยตัวจำก      
     เดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำน คำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรในขณะที่ 

                            ภำคเกษตรคำดว่ำจะหดตัวลง  ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรบริโภคภำคเอกชน  
 

/กำรใช้จ่ำยภำครัฐ........ 
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 คลัง จ.เลย 

    หน.สนจ.เลย 



                                  กำรใช้จ่ำยภำครัฐและกำรค้ำชำยแดน ในขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนคำดว่ำจะหดตัว ส ำหรับ  
                            อัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มกรำคม 2563 เวลำ 06.30 น. นำงวรจิตร์ ปัญญำดี คลังจังหวัดเลย  
          พร้อมด้วยบุคลำกรส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี  
          ชำตกำล พระอำจำรย์มั่นภูริทัตโต เนื่องในโอกำสได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลส ำคัญของโลก       
          สำขำสันติภำพ  ณ ศำลำกำรเปรียญวัดถ้ ำผำบิ้ง บ้ำนนำแก ต.ผำบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย   

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2562 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย          
ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่               
ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำน    
เหมืองแพร่  อ ำ เภอนำแห้ว  มีมูลค่ำกำรค้ำรวมจ ำนวน 1,265.76 ล้ำนบำท  
แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำ เข้ ำจ ำนวน 773.03 ล้ ำนบำท และมูลค่ำกำรส่ งออก  
จ ำนวน 492.73 ล้ำนบำท ขำดดุลกำรค้ำ 280.30 ล้ำนบำท 
มูลค่าการส่งออก เดือนธันวำคม 2562 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจ ำนวน 492.73 ล้ำนบำท   
เพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 76.54 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 18.39 โดยสินค้ำที่มีกำร
ส่งออกเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้ำเชื้อเพลิง หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค หมวด
สินค้ำพลังงำนไฟฟ้ำและสินค้ำอ่ืน  ๆ 
มูลค่าการน าเข้า เดือนตุลำคม 2562 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจ ำนวน773.03 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้ว 453.08 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 141.61 และเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันในปีที่แล้ว มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 338.99 
โดยสินค้ำที่มีกำรนำเข้ำเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ หมวดสินค้ำไฟฟ้ำ สินค้ำกสิกรรม 
สินค้ำแร่ สินค้ำไม้ เครื่องจักรและสินค้ำอ่ืน  
ดุลการค้า เดือนธันวำคม 2562 ไทยขำดดุลกำรค้ำจ ำนวน 280.30 ล้ำนบำท ลดลง
จำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 376.54 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 391.25 ดุลกำรค้ำช่วงเดือน
มกรำคม-ธันวำคม 2562 มีมูลค่ำจ ำนวน 874.34 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ดุลกำรค้ำช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ดุลกำรค้ำลดลง 3,313.22 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
79.12 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/6.6 ข้อมูลภำพรวมเศรษฐกิจ....... 
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6.6 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  6.7  สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย 

         ประจ าเดือน มกราคม 2563 (ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี 7..... 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   7.1 การจัดประชุม “เว้าจา  พาข้าวงาย” ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2563  

(มทบ.28 ผู้แทนเจ้าภาพ)              
ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำยเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมีส่วนรำชกำร 

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

ส ำหรับกำรจัดประชุม “เว้ำจำพำข้ำวงำย” ในเดือน กุมภำพันธ์  2563  
เจ้ำภำพประกอบด้วย ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกลำโหม  
และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นเจ้ำภำพจัดประชุมฯ ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563                                     
เวลำ 07.00 – 08.30 น. ณ สโมสรมณฑลทหำรบกที่ 28 ค่ำยศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก 
อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย    

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 7.2 ข อ เพิ่ ม หลั ก สู ต ร วิ ช า เ รี ย น  วิ ช า หน้ า ที่ พ ล เ มื อ ง ศี ล ธ ร ร ม ไ ด้ ห รื อ ไ ม่  

ให้สถาบันการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมและเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ผู้แทน กอ.รมน.จ.เลย 7.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบท่ี 2 โครงการเพชรในตม  
                             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน ให้ กอ.รมน.จ.เลย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครฯ ทุกช่องทางการสื่อสาร  

อย่างแพร่หลายต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/7.4ส ำนักงำนประกันสังคม...... 
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ประกันสังคม จ.เลย  7.4 ส ำนักงำนประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 
                      และป้องกันโรคเพื่อค้นหำปัจจัยเสี่ยง  โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 14 รำยกำร เพียงยื่นบัตร  
                      ประชำชน เพ่ือเข้ำสุขภำพได้ ณ โรงพยำบำลตำมสิทธิ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ 
                      แจกให้แล้ว จึงขอควำมร่วมมือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประชำสัมพันธ์ให้ลูกจ้ำงที่เป็น  
                      ผู้ประกันตน ไปตรวจสุขภำพได้ ณ โรงพยำบำลตำมสิทธิ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประกันสังคม จ.เลย 7.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ณ สถานประกอบการประจ าปี 2563  

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย จะด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ 
ป้องกันโรคเชิงรุก ณ สถำนประกอบกำรประจ ำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ประกันตนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  ลดกำรเจ็บป่วยเรื้อรังที่ท ำให้เกิดอันตรำยพิกำร 
และเสียชีวิตได้  เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรคือ ผู้ประกันตนที่ เป็นลูกจ้ำง 
ของส่วนรำชกำรที่มีส ำนักงำนในศำลำกลำงและบริ เวณใกล้ เคียงสถำนที่ 
จะขออนุญำตใช้ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดเลย ระยะเวลำด ำเนินกำรเดือน
กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วัฒนธรรมจ.เลย 7.6 การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  

ก ำหนดจัดงำนในวันเสำร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 ณ บริเวณลำนด้ำนหน้ำพระอุโบสถ  
พระอำรำมหลวง ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย พิธีเริ่มตั้งแต่เวลำ 07.00 น. 
เป็นต้นไป กำรแต่งกำย ชุดสีขำวปฏิบัติธรรม/ผ้ำไทย/หรือชุดสุภำพ  จึงขอเรียนเชิญ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำรตำมวันเวลำดังกล่ำว สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้
ที่ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 7.7 การเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกินการบิน สาขางาน การบริการภาคพื้น 
รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

           

                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ว่าที่ ร.ต ตรวจรายงานการประชุม 
(นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                              (เกริก  กมลานนท์)                             

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
   

 


