
 
 
 
 
 
ที่ ลย 0017.3/ว204        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                    9  มีนำคม  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 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 เมือง เลย,  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 2/2563 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563  
เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศำลำกลำงจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563  
เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 19 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์
จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ  (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)  หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณา
แจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 2/๒๕๖3 
ประจ ำเดือนมีนำคม 2563  เดิมก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เนื่องจากวันดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติด
ราชการเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมฯ มาเป็นวันพุธที่  25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 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 (ชื่อกลุ่มประชุมกรม กำรจังหวัด, 
กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุมโดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อ ำเภอทุกอ ำเภอ ภำคเอกชน ฯลฯ  
ที่จังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมด ำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้ง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ หรือสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ดเพ่ือรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกหนึ่งช่องทำงหนึ่ง 
ในวันประชุมฯ กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดท ำข้อมูล  เป็นไฟล์ PDF 
และหำกประสงค์จะน ำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 หำกล่วงเลยก ำหนดวันที่แจ้ง ส ำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ 
ตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป   

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

mailto:loei.gsg@gmail.com


รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 2/2563  
วันพฤหัสบดีที ่27 กมุภาพันธ์ 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.   นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.    นำยปัญญำ  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.   นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
4.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร์  แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
5.    นำยชำญยุทธ  นครธรรม  แทนอัยกำรจังหวัดเลย 
6.    นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
7.    นำยประยุทธ  แก้วยอด  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทำงกฎหมำย  

       และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
8.   นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
9.   นำยไพฑูรย์  บับภำสังข์  แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
10.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
11.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
12.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
13.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
14.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
15.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
16.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
17.  นำยอธิรัฐ  บรรดำศักดิ์  รกท.เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
18.  นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
19.  นำยบุญมำ  เต็มหลวง   แทนพัฒนำกำรจังหวัดเลย 
20.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
21.  นำงรัชนี  ชำญเวชช ์  รกท.แรงงำนจังหวัดเลย 
22.  นำงปพิชำญำ  อุปพงษ์   รกท.สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
23.  นำงสำวกัณฐมณี  กุญชรมณี  รกท.ประกันสังคมจังหวัดเลย  
24.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักษ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
25.  นำยไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
26.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
27.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม  เกษตรจังหวัดเลย 
28.  นำยพิสิฐ   เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
29.  นำยทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย  แทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
30.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
31.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
32.  น.ส.ปรำณ ี  ติรนวัฒนำนันท์  ขนส่งจังหวัดเลย 
33.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
34.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
35.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ ์ แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 

/36.นำยสมัคร..... 
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36.  นำยสมัคร  เงินมั่น   แทนผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 
37.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
38.  นำยพงศกร  เพ็ญจันทร์  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
39.  น.ส.จุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
40.  นำยศิรพงศ์  ผังดี   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
41.  นำงมนัสนันท์  ประดิษฐ์ด้วง  ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
42.  นำงนิชำนันท์  นันทะระ   แทนผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจ.เลย 
43.  นำงอังสนำ  แก้วไชยะ  แทนหัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
44.  นำยชัยณรงค์  แสงค ำ   ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
45.  นำงประณยำ  บุญลือ   แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1  
46.  นำงมณิภำ  ป้องศิริ   แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต2 
47.  นำงวำสนำ  โสธรรมมงคล  แทนผอ.สนง.กศน.จังหวัดเลย 
48.  นำงสนั่น  อุทธำพงษ์  แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 
49.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
50.  นำยเจริญ  แสงอรุณ   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
51.  นำยอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที ่๒ (ด่ำนซ้ำย) 
52.  นำยธันข์  สินธมำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย  
53.  นำยประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
54.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
55.  พ.ต.ท.จักริน  เป็นสุข   แทนผกก.ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
56.  นำยเชำว ์  เฉลิมเกียรติ  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
57.  น.ส.อรัญญำ  ก ำยำน   แทนสรรพำกรพ้ืนที่เลย 
58.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
59.  น.ส.วิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
60.  นำยพรเทพ  พงศ์โอภำส  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
61.  นำยวิเชียร  สุขจิตร   แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
62.  นำยธนภัทร    จันทรสีมำวรรณ  แทน ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
63.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
64.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
65.  นำยปฏิพัทธ์  อุดมสมุทรหิรัญ  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย  
66.  นำยวิญญู  เจ็กชื่น   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
67.  นำงถนอมขวัญ  แพงมำพรหม  แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย 
68.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
69.  นำยบุญรอด  ค ำทะริ   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
70.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย (พืชสวน)  
71.  นำยอภินันท์  จินพล   ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
72.  นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย                                                                                                 
73.  นำยเฉลิมชัย  จันทรศร  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์สัตว์เลย 
74.  นำยค ำนวณ  โพธิ์น้อย   หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย  
75.  พ.อ.ปฏิวัติ  ชื่นศรี   แทนผบ.มทบ.28 
76.  พ.ท.อัศนีย์  รำชภักด ี  แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
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77.  ร.ต.ผจญ  หวังร่วมกลำง  แทนผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21 
78.  ร.ท.บุญช ู  สอนสุภำพ  แทน ผบ.ร.8 พัน 1 
79.  ร.ต.ท.เดช  พิมพ์สุด   ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
80.  พ.ต.ท.เบญจรงค์  ใบใหญ่   ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
81.  นำยบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
82.  ว่ำที่ร.ต.ประสำน จันทร์เมือง  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
83.  น.ส.สวุำณี  วรศักดิ์   แทนผอ.รร.รำชประชำนุเครำะห์52 จังหวัดเลย 
84.  นำยกิตติชัย  กรวยทอง  ผอ.รร.วิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย 
85.   ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
86.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
87.   นำยอภินันท ์  สุวรรณำโค  รก.นำยอ ำเภอเชียงคำน 
88.   นำยจักรภัทร  พรมคล้ำย  แทนนำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
89.   นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  รก.นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
90.   นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  รก.นำยอ ำเภอภูเรือ 
91. นำยฉัตรกุล  รำชพรมมำ  แทนนำยอ ำเภอภูกระดึง 
92. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
93. นำยนที   พรมภักดี  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
94. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
95. นำยพงศ์ธณนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอภูหลวง 
96. ว่ำที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
97. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
98. นำยต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นำยอ ำเภอหนองหิน 
99. พ.ต.ท.ด ำรงค์  วงษ์ลืออ ำนำจ  แทนผกก.สภ.เมืองเลย 
100. พ.ต.ท.วัชรพงษ์  จักรโนวัน  แทนผกก.สภ.วังสะพุง 
101. พ.ต.อ.วีระพันธ์  สมสุข   ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
102. พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
103. พ.ต.ท.ชินพัฒน์  พรหมสำขำ ณ สกลนคร แทนผกก.สภ.เอรำวัณ 
104. พ.ต.ท.ศักรินทร์  บุญเสงี่ยม  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง 
105. พ.ต.ท.พนมศักดิ์ มีระหงษ์   แทนผกก.สภ.ภูหลวง 
106. พ.ต.ท.จิรัชย ์  แสนประสิทธิ์  แทนผกก.สภ.ปำกชม 
107. พ.ต.ท.บรรเจิด  จูจันทร์   แทนผกก.สภ.นำด้วง 
108. พ.ต.ท.ใจชำย  หงษเ์วียง  แทนผกก.สภ.ท่ำลี่ 
109. พ.ต.ท.วิมล  นำมป้อง   แทนผกก.สภ.นำดินด ำ 
110. พ.ต.ท.ปรีดำ  ผุยแสงพันธ์  แทนผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
111. พ.ต.ท.เสน่ห์  รักวำด   แทนผกก.สภ.โพนทอง 
112. พ.ต.ท.สมพงษ์  ดอนอินทร์  แทนผกก.สภโคกงำม 
113. นำยสังคม  นำเลำ   แทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
114. นำยด ำรง  ทองศรี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
115. นำยสัมพันธ์  คูณทวีลำภผล  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
116. นำงรัชฎำภรณ์  สังทรณ์   นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
117. นำยนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบำลเมืองเลย 
118. นำยประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย 
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119. นำยธรรมนูญ  ภำคธูป   ผจก.พื้นที่พิเศษเลย 
120. นำงกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม   ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย 
121. นำยณรงค์  สงพันธ์   แทน ผอ.ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
122. นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนเลย 

123. นำยฉัตรชัย  โสม ี   ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
124. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
125. นำยสมคิด  มั่นพรหม  แทนผู้จัดกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 
126. นำยโกเมท  รำมศิร ิ   ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเลย 
127. นำงจนัทร์เพ็ญ  แสงเจริญรัตน์  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
128. น.ส.ณัฐชิดำ  ดอนส ำรำญ  แทนประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
129. นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
130. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
131. นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
132. ว่ำที่ ร.ต.เกริก    กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
133. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
134. นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
135. นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
136. นำงสมพร  สิมแสน   เสมียนตรำจังหวัดเลย 
137. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
138. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน สนจ.เลย 
139. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติกำร สนจ.เลย 
140. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
141. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
142. นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์)    ติดรำชกำร 
2. รองผู้วำรำชกำรจังหวัดเลย(นำยชนำส  ชัชวำลวงศ์)    ติดรำชกำร 
3. ผบ.นพค.23        ติดรำชกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย      ติดรำชกำร 
5. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
6. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19    ติดรำชกำร 
7. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
8. ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์     ติดรำชกำร 
9. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
10. นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน      ติดรำชกำร 
11. ผอ.ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย    ติดรำชกำร 
13. หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
14. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
15. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ      ติดรำชกำร 
16. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดรำชกำร 
17. หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง     ติดรำชกำร  
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18. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวยทรำย      ติดรำชกำร 
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. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย      ติดภำรกิจ 
26. ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม       ติดรำชกำร 
27. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
28. ผกก.สภ.เชียงคำน       ติดรำชกำร 
29.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
30.  ผกก.สภ.ผำขำว        ติดรำชกำร 
31.  ผกก.สภ.นำแห้ว        ติดรำชกำร 
32.   ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
33.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
34.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
35. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
36. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
37. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
38. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
39. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
40. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
41. ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
42. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
43. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
44. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
45. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
46. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
47. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
48. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดภำรกิจ 
49. ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย(อบต.น้ ำสวย) ติดภำรกิจ 

 
 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 2/2563  
              วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  

๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณพ์ระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                     
3. กำรมอบหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนของผู้ประกอบอำชีพ จ ำนวน 1 รำย 
    (ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย) 

                              4. กำรกล่ำวแสดงเจตจ ำนงของผู้บริหำร (นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย) 
 

/5.แนะน ำนักเตะ.... 
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                              5. แนะน ำนักเตะ และตำรำงกำรแข่งขันสโมสรเมืองเลยยูไนเต ็ด 
                              6. ข่ำวเด่นรอบเดือน กุมภำพันธ์  2563  (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
      1) นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ต ำแหน่งเดิมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดเลย ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 
      2) นำยเชำว์  เฉลิมเกียรติ  ต ำแหน่งเดิม นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำรพิเศษ 
สังกัด ด่ำนศุลกำกรระนอง ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ (อ ำนวยกำรสูง) ด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 2 
      3) นำงมนัสนันท์  ประดิษฐ์ด้วง  ต ำแหน่งเดิม นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครพนม ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเลย 
      4) นำยวันชัย  สิมมำเศียร หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำผำผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ 
ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
       5) นำยอภินันท์  จินพละ  ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนสัตวบำลอำวุโส ศูนย์วิจัย 
และพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบูรณ์ ส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์ ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
       6) นำยปรีชำ  แสงโสดำ  ต ำแหน่งเดิมนักชิกำรเกษตรช ำนำญกำร ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย  
(พืชไร่เดิม) ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
            7) นำงจันทร์เพ็ญ  แสงเจริญรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 
                                    1)  นำงสำวสุกัญญำ  องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงำนจังหวัดเลย (ผู้อ ำนวยกำรต้น) 

ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งแรงงำนจังหวัดสกลนคร (ผู้อ ำนวยกำรสูง) สังกัดกระทรวงแรงงำน 
       2)  นำงวันเพ็ญ วิถีเทพ สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย  
(ผู้อ ำนวยกำรระดับต้น) ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย  
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดกำฬสินธุ์ (อ ำนวยกำร ระดับสูง)   

                                               สังกัดกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
       3)  นำงสำวสมใจ  โชคอ ำนวย  ประกันสังคมจังหวัดเลย (ผู้อ ำนวยกำรระดับต้น) 
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรสูง สังกัดส ำนักงำนประกันสังคม 

          4) นำยเพิ่มศักดิ์  กนิษฐชำติ  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง ย้ำยไป 
   ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำวนอุทยำนภูเขำไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                              5) นำยณรงค์  เพชรล้ ำ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำอำหำรสัตว์เลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์อุดรธำนี ส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์ 
                6)นำยวชิรวิชญ์  สกุลดีโชติวัฒนำ ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย หมดวำระ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.3 ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ให้การช่วยเหลือในการดับไฟที่ ไหม้บนยอดภูกระดึง  
            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  และฝากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  
                พิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ภูผาสิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฟาร์มโชคชัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
/ระเบียบวำระท่ี 2........ 

 

ประธาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจ าเดือน มกราคม 2563  ซึ่งจัดประชุมฯ    
                               เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม  2563  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย     

          (ส านักงานจังหวัดเลย) 
      - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด  21  หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

   ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่  
หัวข้อ เอกสำร/รำยงำนฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 131 ลงวันที่ 11 
กุมภำพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/2563 ประจ าเดือนมกราคม 2563   
                    ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
                   ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1 /2563 ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕63 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

- ไม่มี    - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

 4.1  รายงานสถานการณ์โรค COVID – 19  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)          
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19)  เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563  
 องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจาก  ไวรัสว่า “COVID-19” (อ่านว่า โควิด  นายทีน) ซึ่งมาจาก 
“coronavirus disease 2019” หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สองพันสิบเก้า) 

   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 
   

 

 

 

 

สถานการณ์ในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

/สถำนกำรณ์ในจังหวัดเลย... 
 

  ผู้แทน นพ.สสจ.เลย 

  หน.สนจ.เลย 



  ปลัด จ.เลย 

  ประธาน 
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สถานการณ์ในจังหวัดเลยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2563 

 

 

 

 

 

    - มอบหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลยจัดหำเจลล้ำงมือตั้งไว้ประตูทำงเข้ำศำลำกลำง 
             เพ่ือให้ ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร / ข้ำรำชกำร /ผู้ปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรต่ำงๆ   

                                  ล้ำงมือก่อนเข้ำ – ออกอำคำร 
      - มอบพำณิชย์จังหวัดเลยควบคุมดูแลกำรจัดจ ำหน่ำยเจลล้ำงมือ/หน้ำกำกอนำมัย  
                                  ไม่ให้ขำยเกินรำคำหรือกักตุนสินค้ำ 
      - มอบนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย เฝ้ำระวัง/ออกให้ควำมรู้ในกำรป้องกันตนเอง  
                                  แก่ประชำชนจังหวัดเลย 
     - มอบ ท้องถิ่นจังหวัดเลยประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ผลิต 
                                  หน้ำกำกอนำมัยแจกจ่ำยประชำชน 
      - มอบขนส่งจังหวัดเลย ดูแลควำมสะอำด บขส. ต้องมีเจลล้ำงมือไว้บริกำรประชำชน  
                                  และก ำชับรถโดยสำรดูแลท ำควำมสะอำดรถโดยสำรเป็นประจ ำ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

                  4.2   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
(ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
     ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-  กำรจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเลย จ ำนวน  15 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  2,029 คน 
- กำรบรรยำยขยำยผลจิตอำสำ 904 จ ำนวน 8 ครั้ง  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจนถึงปัจจุบัน จ ำนวนทั้งสิ้น 29,536 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่  1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร  
ณ ส ำนักทะเบียนที่ว่ำกำรอ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย  เดือน กุมภำพันธ์ 2563 
มีผู้สมัครจิตอำสำ     จ ำนวนทั้งสิ้น  537 คน 
- ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้งสิ้น 60,577 คน             
(ชำย 25,766 คน  หญิง 34,811 คน) 
- วันที่  5 กุมภำพันธ์  2563 นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนเปิดกิจกรรมจิต
อำสำบรรยำย ขยำยผล จิตอำสำ 904 หลักสูตรหลักประจ ำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้ำ  
เป็น แม่พิมพ์” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
- วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร                    
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ทุกภำคส่วน จิตอำสำ
พระรำชทำน จัดท ำแนวป้องกันไฟป่ำ บริเวณวนอุทยำนภูบ่อบิด ต ำบลชัยพฤกษ์ อ ำเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย  

/โดยวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563…… 
 



  ปลัด จ.เลย 
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- โดยวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563 นำยชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนเปิดกำรอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำ อบต.น้ ำสวย และ 
อบต.ศรีสองรัก ณ กองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเลย ที่ 2 อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- กำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด ำเนินกำร
ฝึกอบรมแล้ว จ ำนวน 12 แห่ง คงเหลือท่ียังไม่ฝึกอบรม จ ำนวน 86 แห่ง  
- ในกำรจัดกิจกรรมฯ ครั้งต่อไปให้ใช้พระบรมฉำยำลักษณ์คู่ (สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวคู่สมเด็จพระบรมรำชินี) 

มติที่ประชุม        รับทราบ 

      4.3  โครงการบรูณาการสรา้งรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจ าป ี
                                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจ าเดือน มีนาคม  2563  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

      เดิมก ำหนดจัดออกให้บริกำร ในวันพุธที่ 18  มีนำคม 2563 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ                                                      
โรงเรียนชุมชนผำนกเค้ำ หมู่ที่ 1 บ้ำนผำนกเค้ำ  ต ำบลผำนกเค้ำ อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันจันทร์ที่ 16 มีนำคม 2563   

  จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ และขอเชิญร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม             รับทราบ   
         4.4 สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย 

           ประจ าเดือนมกราคม 2563  วันที่ 22  มกราคม  2563  ณ  โรงเรียนบ้านโคนผง ต าบลสานตม 
        อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

ผลกำรประชุมตำมโครงกำร เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคนผง  
หมู่ที่ 9 ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย รำยละเอียดดังนี้ 
๑.  โครงกำรปรับปรุงระบบท่อส่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำห้วยส้มป่อย ขนำด O 0.30 เมตร   
ยำว 84.00 เมตร หมู่ที่  2 บ้ำนหนองแซง ต ำบลสำนตม อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
งบประมำณ 711,000 บำท 
ผลการด าเนินงาน โครงกำรชลประทำนเลย เข้ำพ้ืนที่พร้อมก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือตรวจสอบ
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ ำ และอ ำเภอภูเรือได้ส่งค ำของบประมำณเพ่ือป้องกันและ
บรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนจำกภัยแล้ง ถึงส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว 
๒. โครงกำรขุดลอกฝำยหัวผำฮอง หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสะอำด ต ำบลสำนตม อ ำเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย พ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 8,700 ตำรำงเมตร ควำมลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ปริมำณ
ดินขุดลอก 13,050 ลูกบำศก์เมตร 
ผลการด าเนินงาน อ ำเภอภูเรือได้ส่งค ำของบประมำณเพ่ือป้องกันและบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนจำกภัยแล้ง ถึงส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงกำรเจำะบ่อบำดำลประปำเพ่ือกำรเกษตร (กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ) หมู่ที่ 9 บ้ำนโคนผง                 
ต ำบลสำนตม อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมหอถังสูงกว้ำง 3.60 เมตร ยำว 3.60 เมตร สูง 
8.50 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ งบประมำณ 451,000 บำท 
ผลการด าเนินงาน  1. อ ำเภอภูเรือได้ส่งค ำของบประมำณเพ่ือป้องกันและบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนจำกภัยแล้งถึงส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว 
   2. ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  
ได้ตรวจสอบพ้ืนที่และให้ผู้น ำจัดท ำค ำขอเจำะน้ ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรและส่งเรื่องให้กับ
ส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต 4 ขอนแก่น 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

/4.5ผลกำรใช้จ่ำย..... 

ปลัด จ.เลย 



คลัง จ.เลย 
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๔.5  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2563) (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,507.50 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 64.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,134.43 ล้ำนบำท  คิดเป็น
ร้อยละ 75.25 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 39 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,366.01 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) 
ในระบบ GFMIS จ ำนวน 8.55 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,089.39 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.75  ผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 33 ของประเทศ  
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 141.49 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ 
GFMIS จ ำนวน 56.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 45.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.84 ผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 59 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6.5 ล้ำนบำท เป็นงบรำยจ่ำยประจ ำ เบิกจ่ำยจ ำนวน 
3.74 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 57.58 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลยอยู่ล ำดับที่ 7 ของประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น  611.32 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำย จ ำนวน 387.61 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.41 จ ำแนกเป็น  
1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 12.82 ล้ำนบำท  
2)ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 588.13 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 374.79 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม   รับทราบ   
๔.6  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน มกราคม 2563 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน มีนาคม  2563  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)         
สภาวะอากาศทั่วไป ช่วงประมำณครึ่งแรกของเดือนบริเวณจังหวัดเลยจะมีอำกำศร้อนเป็นระยะๆ  แต่ยังคงมี
อำกำศเย็นในตอนเช้ำ กับมีหมอกหนำหลำยพ้ืนที่ จำกนั้น จะมีอำกำศร้อนอบอ้ำวเกือบทั่วไป และมีอำกำศร้อน
จัดในบำงช่วง โดยอุณหภูมิสูงที่สุดจะสูงถึง42-43องสำเซลเซียส แต่บำงช่วงจะมีฝนตกลงมำซึ่งจะช่วยคลำย
ควำมร้อนลงได้เนื่องจำกช่วงครึ่งแรกของเดือนบริเวณควำมกดอำกำศสูงก ำลังอ่อนจำกประเทศจีนยังคงแผ่ลง
มำปกคลุมตอนบนของประเทศไทย จำกนั้น ในช่วงครึ่งหลังของเดือน จะมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำม
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ  ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่ำว 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ บริเวณจังหวัดเลย ปริมำณฝนรวมจะต่ ำกว่ำค่ำปกติร้อยละ 10 ส่วน อุณหภูมิเฉลี่ย
ยังคงสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส 
ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบำงช่วงมักจะมีพำยุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะพำยุฝนฟ้ำคะนองลมกระโชกแรงและ
อำจมีลูกเห็บตกในบำงแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกินควำมเสียหำยต่ออำคำรบ้ำนเรือนและสวนไร่นำได้ ขอให้
ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศประจ ำวันจำกกรมอุตุนิยมวิทยำต่อไปด้วย 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
4.9  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (โครงการชลประทานเลย) 

 
 
ประธาน ได้รับแจ้งว่ำในวันที่ 4 มีนำคม 2563 จะมีหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวงเข้ำมำด ำเนินกำรใน

พ้ืนที่จังหวัดเลย มอบชลประทำนจังหวัดเลยร่วมประสำนด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ          

/ระเบียบวำระท่ี5.... 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
 

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)  
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ใหม่ 2019 
 วันที่ 7 - 13 กุมภำพันธ์  2563  ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย ได้ร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัดเลย ต ำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเลย  เจ้ำหน้ำที่ท่ำอำกำศยำน
จั ง ห วั ด เ ล ย  ร่ ว ม สั ง เ ก ต ก ำ ร ณ์  เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง  แ ล ะ คั ด ก ร อ ง บุ ค ค ล ต้ อ ง ส ง สั ย                          
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยเครื่อง Thermoscan ณ อำคำรผู้โดยสำร  
ท่ำอำกำศยำนเลย ดังนี้  
1. ร่วมตรวจคัดกรองด้วยเครื่อง Thermoscan  ส ำหรับผู้โดยสำรขำเข้ำ 
2. แจกอุปกรณ์ป้องกันหน้ำกำกอนำมัย  ส ำหรับผู้โดยสำรขำเข้ำ ผู้โดยสำรขำออก 
3. บริกำรถุงมือยำง ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
4. จิตอำสำ ร่วมกันท ำควำมสะอำด บริเวณพ้ืนที่ให้บริกำรผู้โดยสำร ขำเข้ำ-ออก  
เก้ำอ้ี โต๊ะ อื่นๆ ทั่วทั้งบริเวณสนำมบินจังหวัดเลย 
5. แจกเอกสำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนทั่วไป และกลุ่มรถเช่ำ ในท่ำอำกำศยำนเลย 
วันที่ 14  กุมภำพันธ์  2563  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย   
ร่วมกับ ต ำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเลย , เจ้ำหน้ำที่ ททท.เลย ลงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวอ ำเภอ
เชียงคำน คือ แก่งคุดคู้ ถนนคนเดิน  เพ่ือรณรงค์ให้ข้อมูลกำรแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์ป้องกันหน้ำกำกอนำมัย  ส ำหรับนักท่องเที่ยว และ
ผู้ ป ร ะกอบกำรร้ ำนค้ ำ   ร้ ำ นอำหำร  พร้ อมทั้ ง แจกถุ ง มื ออนำมั ยอย่ ำ งถู ก วิ ธี   
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และผู้ประกอบกำร ที่เก่ียวข้อง  
   จ านวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเลย เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม จ านวน 2,257,978 
คน  ซึ่งอยู่อันดับที่ 34  และรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเลย  จ านวน  4 ,740.59  
ล้านบาท  ซึ่งอยู่อันดับที่ 40 

                             การด าเนินการด้านการตลาด 
เข้ำร่วมกิจกรรมทดลองเส้นทำงท่องเที่ยวภำยใต้โครงกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้ำนปำกหมัน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 15 – 16 กุมภำพันธ์ 2563  
เพ่ือช่วยประเมินและแนะแนวทำงกำรท ำเส้นทำงท่องเที่ยวส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

   การกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 

/คณะที่ 2...... 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 

   - รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทอง  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
(โรงพยาบาลเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ    

คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 

/คณะที่ 4.... 
 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 
 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 



อุตสาหกรรม จ.เลย 
 

นอ.หนองหิน 
 

ท้องถิ่น จ.เลย 
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คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
     วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย โดย กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำอุตสำหกรรม เข้ำร่วมติดตำมควำมก้ำวหน้ำ โครงกำร Big brother  ณ กลุ่มดวงใจ
มะพร้ำวแก้ว อ ำเภอเชียงคำน และกลุ่มเคียงเลยมะพร้ำวแก้ว ซึ่ง บริษัท โรงงำนน้ ำตำลมิตร
ผล จ ำกัด สำขำใหญ่ ได้ว่ำจ้ำงบริษัท Intertek Industry and Certification เป็นผู้ตรวจ
ประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร (GMP)  ประเภทกำรผลิตมะพร้ำวแก้ว ซึ่งผลของกำรตรวจผล
กำรรับรอง ทั้ง 2 กลุ่ม ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือรับรอง GMP ผ่ำนกำรประเมิน 80% โดยมี
เงื่อนไข โดยแก้ไขภำยใน 1 เดือน เพ่ือจะได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ( GMP ) ต่อไป 

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 าเภอภูกระดึง 
     1. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
     2. กำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนควำมดันโลหิตสูง           
    รับทราบ 

 อ าเภอหนองหิน 
1.กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
2.กำรขับเคลื่อนโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน 

มติที่ประชุม  รับทราบ     
3) รายงานการด าเนินโครงการเก็บถุงพลาสติกและกล่องยูเอซทีขาย 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลย)  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 จังหวัดเลยได้ประสำน บริษัท กรีนไลน์ มำรับซื้อขยะ
ประเภทถุงพลำสติกและกล่อง U.H.T.(ตำมโครงกำรเก็บถุงพลำสติกขำย) ณ บริเวณลำนจอดรถ ข้ำง
ศำลำกลำงจังหวัดเลย (หลังใหม่) ฝั่งโรงเรียนเมืองเลย มี อปท. ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  
ที่น ำมำขำยจ ำนวน   19   แห่ง  รวมปริมำณขยะที่ขำยได้ทั้งสิ้น 10 ,061กิโลกรัม  
จ ำนวนเงิน 7,481.75 บำท ขยะประเภทพลำสติก จ ำนวน 8,802.5 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 6,852.25  บำท  
ขยะประเภทกล่อง U.H.T. จ ำนวน 1,258.5 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 629.5 บำท 
4)  แจ้งก าหนดการขายขยะตามโครงการส านักงานปลอดขยะ (Zero waste office) 

(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลย) 
 ในวันพุธที่ 11 มีนำคม 2563 เวลำ 13.00 น. ณ บริเวณลำนจอดรถ ข้ำงศำลำกลำง         
จังหวัดเลย (หลังใหม่) ฝั่งโรงเรียนเมืองเลยโดยขอให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน คัดแยกขยะ     
และรวบรวมขยะรีไซเคิลมำจ ำหน่ำยในวันดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม      

   (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
   1. เรื่อง กิจกรรมร้ำนกระทรวงวัฒนธรรม งำนดอกฝ้ำยบำน สืบสำนวัฒนธรรมไทเลยประจ ำปี 2563  

2. เรื่อง งำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ 
กิจกรรม  วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 ณ บริเวณด้ำนหน้ำพระอุโบสถวัดศรีสุทธำวำส  
 พระอำรำมหลวง จังหวัดเลย ดังนี้ 
 1) พิธีเจริญพระพุทธมนต์        
  2) ท ำบุญตักบำตร 

/3)ฟังพระธรรมเทศนำ..... 

นอ.ภูกระดึง 
 
มติที่ประชุม 
 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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  3) ฟังพระธรรมเทศนำ        
    4) กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ เครือข่ำยจิตอำสำ 
  5) เวียนเทียน 
3. เรื่อง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้ำกำกผีตำโขน ภำยใต้โครงกำรศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ ำโขง 

สองฝั่งลุ่มแม่น้ ำโขงไทย – ลำว ณ แขวงไซยะบูลี สปป.ลำว 
- จังหวัดเลย โดย นำยปัญญำ  วงศรีแก้ว รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย และวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงำนมหกรรมบุนซ้ำงไซยะบูลี ปี 2020 ณ เมืองไซยะบูลี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว วันเสำร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
- แผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2562 – 2565 จังหวัดเลย ฉบับทบทวนปีงบประมำณ 

     พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย ได้ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒-

๒๕๖๕  จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดเลย ได้มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ จังหวัดเลย ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกำศ นโยบำย จุดเน้นและตัวชี้วัดกำรพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเลย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครำวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย ได้จัดท ำ แผนที่ยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ จังหวัดเลย ฉบับทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่และน ำเสนอเพ่ือทรำบ  

ประธาน ให้ถือปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ 
มติที่ประชุม         รับทราบ    

 คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
-  น าเสนอโดยวีดีทัศน์ – 

ประธาน          มอบส านักงานวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์เมืองเลย 
วัฒนธรรมจ.เลย         รับปฏิบัติ 
มติที่ประชุม         รับทราบ      
 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

   6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 14 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 4 เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 10 เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 18  เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2563 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 

/6.2 ประชำสัมพันธ์งำน...... 
 
 

    หน.สนจ.เลย 

ศึกษาธิการ จ.เลย 



ผอ.ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
จ.เลย 
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6.2 ประชาสัมพันธ์งาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” (วันที่ 2 มีนาคม 2563) 
(ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย) 

           
มติที่ประชุม          รับทราบ 

6.3  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
   (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม           รับทราบ 

 
/6.4สรุปภำวะกำรค้ำชำยแดน...... 
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6.4 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
มกราคม 2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย          
ประจ ำเดือนมกรำคม 2563  โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่               
ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อ ำ เภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำน    
เหมืองแพร่  อ ำ เภอนำแห้ว  มีมู ลค่ ำกำรค้ำรวมจ ำนวน 1,279.19 ล้ ำนบำท  
แยกเป็นมูลค่ ำกำรน ำ เข้ ำจ ำนวน 996.82 ล้ ำนบำท และมูลค่ ำกำรส่ งออก  
จ ำนวน 282.37 ล้ำนบำท ขำดดุลกำรค้ำ 714.45 ล้ำนบำท 
มูลค่าการส่งออก เดือนมกรำคม 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจ ำนวน 282.37 ล้ำนบำท   
ลดลงจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 210.36 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 42.69 โดยสินค้ำที่มีกำร
ส่งออกเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่แล้วได้แก่ สินค้ำเชื้อเพลิง สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง สินค้ำของใช้ประจ ำวัน 
สิ น ค้ ำ ย ำ น พ ำ ห น ะ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  สิ น ค้ ำ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ 
มูลค่าการน าเข้า เดือนมกรำคม 2563  มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจ ำนวน 996.82 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้ว 223.79  ล้ำนบำทหรือร้อยละ 28.95 โดยสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำ
เพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ สินค้ำกสิกรรม สินค้ำแร่ สินค้ำไม้ ไม้แปรรูป
และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 
ดุลการค้า เดือนมกรำคม 2563 ไทยขำดดุลกำรค้ำจ ำนวน 714.45 ล้ำนบำท ลดลงจำก
เดือนที่แล้วจ ำนวน 434.15 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 154.89 ดุลกำรค้ำช่วงเดือน 
ธันวำคม 2562 มีมูลค่ำจ ำนวน 280.30 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   
 

/6.7 สรุปผลกำรประชุม..... 
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6.7  สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย 

         ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

6.7  การสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จากเหตุการณ์ 
 คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนในห้างสรรพสินค้า เทอร์มินิล 21 
 จังหวัดนครราชสีมา (ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย) 
เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนในห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563  
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ ตรวจสอบข้อมูล   มีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต   
ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จ ำนวน  16 รำย บำดเจ็ด 4 รำย เสียชีวิต 12 รำย  
แยกสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ 

/1.เสียงชีวิต...... 
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1. เสียชวีิตเนื่องจำกกำรท ำงำนให้กับนำยจ้ำง  จ ำนวน 4 คน 
ทำยำท/ผู้มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนจำกพระรำชบัญญัติเงินทดแทน และพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม  (กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม)  ดังนี้ 
1.1 ค่ำท ำศพ 100 เท่ำของค่ำจ้ำงรำยวันขั้นต่ ำสูงสุด  33,600 บำท  (336X100 เท่ำ) 
1.2 เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต  ร้อยละ 70 ของค่ำจ้ำง 
1.3 เงินบ ำเหน็จชรำภำพ 
รวมจ านวนเงินที่จ่ายให้ทายาท/ผู้มีสิทธิ  จ านวนเงิน  4,703,321.73  บาท 
2. เสียชวีิตไม่เนื่องจำกกำรท ำงำนให้กับนำยจ้ำงจ ำนวน 7 รำย 
   ทำยำท/ผู้มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนจำกพระรำชบัญญัติประกันสังคม 
(กองทุนประกันสังคม) ดังนี้ 
2.1 เงินค่ำท ำศพ  40,000 บำท 
2.2 เงินสงเครำะห์กรณีตำย 
2.3 เงินบ ำเหน็จชรำภำพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,279,262.55  บาท 
3. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 จ ำนวน 1 รำย (ทำงเลือก 3)  ทำยำท/ผู้มีสิทธิ ได้รับเงิน
จำกกองทุนมำตรำ 40 ดังนี้ 
3.1 ค่ำท ำศพ  จ ำนวนเงิน 40,000 บำท 
3.2 เงินบ ำเหน็จชรำภำพ  จ ำนวนเงิน  2,255.22  บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,255.22  บาท 
- ส ำนักงำนประกันสังคมจ่ำยเงินให้กับทำยำท/ผู้มีสิทธิ รวมทั้ง  3  กองทุน  จ านวนเงิน  
6,024,839.50  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.8 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

     แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนมกรำคม 2563 มีแนวโน้มหดตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ  
     ด้ ำนอุปทำน คำดว่ ำจะขยำยตั วตำมภำคอุตสำหกรรมและภำคบริ กำรในขณะที่ 

                                 ภำคเกษตรคำดว่ำจะหดตัวลง  ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะหดตัวตำมกำรบริโภคภำคเอกชน  
                                    กำรลงทุนภำคเอกชน กำรใช้จ่ำยภำครัฐ ในขณะที่กำรค้ำชำยแดนคำดว่ำจะหดตัว ส ำหรับ  
                                 อัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

 
วันอังคำรที่ 18 และวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30 น. จังหวัดเลย 
โดยส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย จัดโครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง กำร
พัสดุ และกำรควบคุมภำยในภำครัฐ” ส ำหรับผู้บริหำรของส่วนรำชกำร และองค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี 7..... 
 
 

 คลัง จ.เลย 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   - การจัดประชุม “เว้าจา  พาข้าวงาย” ประจ าเดือน มีนาคม 2563  

(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้แทนเจ้าภาพชี้แจง)              
ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดจัดประชุม “เว้ำจำ พำข้ำวงำยเป็นประจ ำทุกเดือน  

โดยมีส่วนรำชกำร หน่วยงำน สมำคม ชมรม มูลนิธิหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ วัตถุประสงค์
เ พ่ื อ ใ ห้ ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร  ห น่ ว ย ง ำ น ทั้ ง ภ ำ ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ไ ด้ พ บ ป ะ พู ด คุ ย  
และแลกเปลี่ยนข่ำวสำรทำงรำชกำรกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

ส ำหรับกำรจัดประชุม “เว้ำจำ พำข้ำวงำย” ในเดือน มีนำคม  2563 ซึ่งมี 
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นเจ้ำภำพ จะมีหนังสือแจ้ง 
วันจัดประชุมให้ทรำบในโอกำสต่อไป                               

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

           
 
 
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ว่าที่ร.ต.     ตรวจรายงานการประชุม 
(นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                              (เกริก  กมลานนท์)                             

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


