
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว 274        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                   3  เมษำยน  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2563 ประจ ำเดือนมีนำคม 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 2068 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2563 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดได้แจ้งเรื่องกำรจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอฯลฯ ครั้งที่ 3/2563 ประจ ำเดือนมีนำคม 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนำคม 2563  
เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศำลำกลำงจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือนมีนำคม 2563  
เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 24 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์
จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ  (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)  หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณา
แจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือนมีนาคม
๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 4/๒๕๖3 
ประจ ำเดือนเมษำยน 2563  ก าหนดจัดประชุมในวันพุธที่  29 เมษายน  2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดเลย และผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  
และการถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มประชุมกรมการจังหวัดเลย  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      
กำรจดัประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ จะใช้ระบบ “ส ำนักงำนอัตโนมัติ” (ไม่มีเอกสำรในกำรประชุมแจก)   

                  ทั้งนี้  ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์วำระกำรประชุมเข้ำในกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด , 
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 เมษายน 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” 
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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 3/2563  
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. 

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

    ผู้มาประชุม  
1.   นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.    นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.    นำยชนำส  ชัชวำลวงศ ์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
4.    นำยปัญญำ  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
5.     พ.อ.ประเสริฐ  สิงห์ขรเขียว  แทนผบ.มทบ.28   
6.     พ.ต.อ.ชูศักดิ์  ค ำทรำย   แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
7.    พ.อ.(พ)สมหมำย  บุษบำ   รองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
8.   นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
9.   นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
10.  นำยเจษฎำงค์ภูมิ หินสำสนกุล  แทนอัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

                                                                 ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี 
11.    นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
12.    นพ.ปรีดำ  วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
13.    นำยชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
14.    ร.ท.ชินกร  ภูตัน   แทน ผบ.นพค.23 
15.    นำงวรจิตร ์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
19.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
20.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
21.   นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
22.  นำงชะตำ  ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
23.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
24.  นำงรัชนี  ชำญเวชช ์  รกท.แรงงำนจังหวัดเลย 
25.  นำงสำวกัณฐมณี  กุญชรมณี  แทนประกันสังคมจังหวัดเลย 
26.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักษ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
27.  นำยไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
28.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
29.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม  เกษตรจังหวัดเลย 
30.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
31.  น.ส.ปรำณ ี  ติรนวัฒนำนันท์  ขนส่งจังหวัดเลย 
32.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
33.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
34.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
35.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 

/35.นำยนฤเบศ..... 
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36.  นำยนฤเบศ  พูลเพิ่ม   รกท.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
37.  น.ส.จุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
38.  นำยนเรศวร์  แพงมำ   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
39.  นำงพูลสุข  ศรีวิชำ   แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
40.  นำยไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลยเขต 19 
41.  นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1  
42.  นพ.อำทิตย์  เล่ำสุอังกูร  ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนรินทร์ 
43.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
44.  นำยสุมิตร  อนุนิรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
45.  นำงอัศนีย์  นำรำศี   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
46.  นำยณรงค์เดช  จิเจริญ   แทนผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
47.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
48.  นำยเชำว ์  เฉลิมเกียรติ  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
49.  นำยอนุชิต  สำรภำพ   นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
50.  น.ส.อัมพรพรรณ หินสำสนกุล  สรรพำกรพื้นที่เลย 
51.  น.ส.วิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
52.  นำยพรเทพ  พงศ์โอภำส  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
53.  นำยบัญชำ  ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
54.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
55.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
56.  นำยเวช   ทองนำค   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย 
57.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
58.  นำยวชิำญ  ก ำเนิดกิจ  แทนผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
59.  นำยนิมิต  อังอมร   หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่ 
60.  นำยนุกูลชัย  เจริญชัย   แทนหัวน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
61.  นำยยุทธพงษ์  แก้วบุญ   แทนหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
62.  ร.ต.อ.อัศวิน  สีดำ   แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
63.  พ.ต.ท.เบญจรงค์  ใบใหญ่   ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
64.  นำยบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
65.  ว่ำที่ร.ต.ประสำน จันทร์เมือง  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
66.  นำยกฤติรัฐ      วุฒิวงค ์   ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย 
67.  ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
68.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
69.   นำยอภินันท ์  สุวรรณำโค  รก.นำยอ ำเภอเชียงคำน 
70.   นำยจักรภัทร  พรมคล้ำย  แทนนำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
71.   นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  รก.นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
72.   นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  รก.นำยอ ำเภอภูเรือ 
73. นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
74. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
75. นำยนที   พรมภักดี  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
76. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง 

 
/77.นำยพงศ์ธณนท์….. 

 



- 3 - 
      

77. นำยพงศ์ธณนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอภูหลวง 
78. ว่ำที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
79. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
80. นำยต่อศักดิ์  สกณุวัฒน์  นำยอ ำเภอหนองหิน 
81. พ.ต.ท.ต่อศักดิ์  อรัณยกำนนท์  ผกก.สภ.เชียงคำน 
82. พ.ต.ท.ธนเดช  ชนะพล   แทนผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
83. พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
84. พ.ต.อ.สำยสิทธิ์  พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ 
85. พ.ต.อ.ภำณุศักดิ์ เสมอศรี   ผกก.สภ.นำด้วง 
86. พ.ต.ท.สมศักดิ์  ค ำมำคุน   แทนผกก.สภ.หนองหิน 
87. พ.ต.ท.ใจชำย  หงษ์เวียง  แทนผกก.สภ.ท่ำลี่ 
88. พ.ต.อ.ชำลี  เรีนรถำวร  ผกก.สภ.ผำขำว 
89. พ.ต.ท.เสน่ห์  รักวำด   แทนผกก.สภ.โพนทอง 
90. พ.ต.อ.เสรี  เย็นสวัสดิ ์  ผกก.สภโคกงำม 
91. พ.ต.ท.จักริน  เป็นสุข   ผู้ก ำกับกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
92. นำยนิคม  สุระเกตุ   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองเลย/ปลัดเทศบำลเมืองเลย 
93. นำยธรรมนูญ  ภำคธูป   ผจก.พื้นที่พิเศษเลย 
94. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
95. นำยมนัสพงษ์  จิตติพิมพ ์  ผู้จัดกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคจังหวดัเลย 
96. นำยณัฐพล  เหลืองวงศ์ไพศำล  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย 
97. นำงจนัทร์เพ็ญ  แสงเจริญรัตน์  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
98. นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
99. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
100. นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
101. ว่ำที่ ร.ต.เกริก    กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
102. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
103. นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
104. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
105. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน สนจ.เลย 
106. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติกำร สนจ.เลย 
107. น.ส.ภัทรำภรณ ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
108. น.ส.อภัสรำ  สีปำ   นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
109. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
110. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
111. นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. โยธำธิกำรจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
2. เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
3. สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
4. สหกรณ์จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
5. ปศุสัตว์จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
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6. ประมงจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
7. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
8. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
9. อัยกำรจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
10. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง     ติดรำชกำร 
11. ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย   ติดรำชกำร 
12. หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
13. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2    ติดรำชกำร 
14. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
15. ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
16. ผอ.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
17. ผอ.แขวงทำงหลวงชนบทเลย      ติดรำชกำร 
18. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
19. สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย       ติดรำชกำร 
20. ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)    ติดรำชกำร 
21. ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
22. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
23. ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
24. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย    ติดรำชกำร 
25. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)   ติดรำชกำร 
26. ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย      ติดรำชกำร 
27. ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย       ติดรำชกำร 
28. ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เลย      ติดรำชกำร 
29. หวัหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดภำรกิจ 
30. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
31. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดรำชกำร  
32. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
33. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร 
34. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
35. ผู้บังคับกำรหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21    ติดรำชกำร 
36. ผบ.ร.8 พัน 1        ติดรำชกำร 
37. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
38. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
39. สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
40. สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
41. ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม       ติดรำชกำร 
42. ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52 จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
43. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย    ติดภำรกิจ 
44. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
45.  ผกก.สภ.เมืองเลย       ติดรำชกำร 
46.  ผกก.สภ.วังสะพุง       ติดรำชกำร 
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47.  ผกก.สภ.ภูกระดึง       ติดรำชกำร 
48.  ผกก.สภ.ภูหลวง        ติดรำชกำร 
49.  ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
50.  ผกก.สภ.นำแห้ว        ติดรำชกำร 
51.  ผกก.สภ.นำดินด ำ       ติดรำชกำร 
52.  ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง      ติดรำชกำร 
53.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
54.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
55.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
56. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
57. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
58. ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
59. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
60. ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย       ติดภำรกิจ 
61. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
62. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
63. นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง      ติดรำชกำร 
64. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
65. ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย   ติดภำรกิจ 
66. ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
67. ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทย      ติดภำรกิจ 
68. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
69. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
70. ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเลย     ติดรำชกำร 
71. ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
72. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
73. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
74. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
75. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
76. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
77. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดภำรกิจ 
78. ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย(อบต.น้ ำสวย) ติดภำรกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยบุญมำ  สุนทรำวิรัตน์  สำธำรณสุขอ ำเภอหนองหิน 
2. นำงร่มไทร  สุนทรหงส์  พัฒนำชุมชนอ ำเภอหนองหิน 
3. นำงธิติมำ  ค ำอินทร์  ท้องถิ่นอ ำเภอหนองหิน 
4. นำยสมทรง  พรมมำนี  เจ้ำหน้ำที่อ ำเภอหนองหิน 
5. นำยวัชรกร  อ่ิมเอิบ   สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำลี่ 
6. นำยธนโชต ิ  อินพิแสน  ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
7. นำยวชิรำวุธ  วิไชโย   ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
8. นำยสมเกียรติ  สำรวงศ ์  ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
9. นำยจตุรัส  สังขวำร   ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
10. น.ส.นภำพร  รำชแก้ว   เสมียนตรำอ ำเภอท่ำลี่ 

/11.นำยชูเกียรติ…. 
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11. นำยชูเกียรติ  อุ่นใจ   ปลัดอ ำเภอวังสะพุง 
12. นำยชำคริต  แสงสว่ำง  ปลัดอ ำเภอวังสะพุง 
13. นำยยุทธภูม ิ  รำมศิริ   ปลัดอ ำเภอวังสะพุง 
14. นำยวิรัตน์  น้อยดำ   ปลัดอ ำเภอวังสะพุง 
15. นำงจ ำนงจิต  บุญเรือง   ปลัดอ ำเภอวังสะพุง 
16. นำยอำคม  ภูละคร   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
17. ว่ำที่ร.ต.วินัย  วงษำ   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
18. นำยวีรยุทธ  วิชัยเลิศ   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 

 
 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 3/2563  
              วันจันทร์ที่ 30 มีนำคม  2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  

๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                     
3. กำรมอบเช็คเงินสด จ ำนวน 10 ล้ำนบำท ให้แก่โรงพยำบำลเลย  
    (ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย) 

                               4. กำรมอบโล่รำงวัลและเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรดีเด่น สำขำบัญชีฟำร์ม ประจ ำปี 2563 
       จ ำนวน 1 รำย (ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย)  
                                5. วีดีทัศน์ แนะน ำควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์โครงกำร (ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ 
                                 ส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย) 
    6. กำรลงทะเบียนขอคืนเงินค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำแบบออนไลน์ (ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ 
                                        ส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย) 
                                7. ข่ำวเด่นรอบเดือน มีนำคม  2563  (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
      1) นำงวษมล  มณีสุต  ต ำแหน่งเดิม สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดนครพนม 
(ผู้อ ำนวยกำรระดับต้น) ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดนครพนม      
ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย  
       2) นำงนวพร  นำรถบุญ  ต ำแหน่งเดิม  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
ประกันสังคมจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรต้น) ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
    1) กำรป้องกันในภำพรวมได้ขอควำมร่วมมือสถำนบริกำรทุกแห่งงดกำรบริกำรแล้ว 
    2) กำรป้องกันระหว่ำงจังหวัดโดยมีด่ำนตรวจคัดกรองเพ่ือควบคุมกำรเข้ำ – ออก  
                             จังหวัดแล้ว 
    3) กำรป้องกันระดับชุ มชนขอควำมร่ วมมื อจำกประชำชนทุกคนได้ ใส่ 
                                   หน้ำกำกอนำมัยและ Face shield เมื่อต้องออกจำกบ้ำนหรือเมื่อต้องพบปะกับบุคคลอ่ืน 
    เพ่ือเป็นกำรป้องกันตนเองไม่ให้มีควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อโรคโควิด – 19 

4)ขอควำมร่วมมือ..... 
 

ประธาน 

ประธาน 
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    4) ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำรทุกส่วนรำชกำรแจ้งให้บุคคลกรในส ำนักงำนทุกคนได้ 
                             ใส่หน้ำกำกอนำมัยและ Face shield เพ่ือเป็นกำรป้องกันตนเองไม่ให้มีควำมเสี่ยง 
                             จำกกำรติดเชื้อโรคโควิด – 19 
    5) ขอควำมร่วมมือผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทุกแห่ งมอบหมำยบุคคลกร 
                             ทำงกำรศึกษำและนักเรี ยนนักศึ กษำได้มี ส่ วนร่ วมในกำรผลิตอุปกรณ์ ไม่ ว่ ำจะเป็ น 
                             หน้ำกำกอนำมัย หรือ Face shield เพ่ือแจกจ่ำยให้แก่ประชำชนทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งจัดประชุมฯ    
                               เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  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 204 ลงวันที่ 9  มีนำคม  
2563 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
                    ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
                   ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2 /2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕63 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

     4.1  การจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
     ประจ าปี 2563 (ส านักงานจังหวัดเลย) 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2541 ก ำหนดให้วันที่ 31 มีนำคม
ของทุกปีเป็นวันส ำคัญของชำติ เพ่ือประกอบงำนรัฐพิธีเนื่องในพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ และขำนนำมวันนี้ว่ำ “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จ        
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” และให้ประกำศให้ข้ำรำชกำรและ
ประชำชน ประกอบพิธีถวำยรำชสักกำระโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดรำชกำร 

เพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อองค์
พระบำทสมเด็จ  พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ จังหวัดก ำหนดจัดงำน “วันที่ระลึก
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ”  ในวันอังคำรที่ 31 มีนำคม  
2563  เริ่มงำนตั้งแต่เวลำ 08.09 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
อ ำเภอเมืองเลย และในงำนดังกล่ำวได้จัดให้มีกำรถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มดอกไม้สดจ ำนวน ๑ พุ่ม)  
การแต่งกาย ข้ำรำชกำร :   เครื่องแบบปกติขำว  

      ประชำชน :  สุภำพบุรุษ ชุดไทยพระรำชทำนหรือชุดสำกลนิยม  
                                                                                                         หรือชุดสุภำพ 
                 :  สุภำพสตรี ชุดไทยหรือชุดสุภำพ 
           นักเรียน นักศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน  :  เครื่องแบบตำมสังกัด 
          ส ำนักงำนจังหวัดเลย ได้มีหนังสือแจ้งเชิญชวนส่วนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 

         สมำคม ชมรม มูลนิธิ เข้ำร่วมงำนแล้ว จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ  

4.2กำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน….. 

 

  หน.สนจ.เลย 

     หน.สนจ.เลย 
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         4.2  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2563 (ส านักงานจังหวัดเลย) 
คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำน ก.พ. แจ้งขอควำมอนุเครำะห์

จังหวัดจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
1. เผยแพร่พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันข้ำรำชกำรพล

เรือน ประจ ำปี พ.ศ.2563 
2. ประชำสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 

หรือผลงำนของส่วนรำชกำร ตำมสื่อหรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของจังหวัด 
3. พิจำรณำจัดรูปแบบกำรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำร

พลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2562 ให้แก่ข้ำรำชกำรในจังหวัด และแจ้งให้
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2562 เข้ำร่วมพิธี โดยให้ถือปฏิบัติตำม
แนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรแจ้ง 

       เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ.2563      
    ในส่วนภูมิภำคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จังหวัดได้ก ำหนดจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน    
    ประจ ำปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที ่ 1 เมษำยน 2563  ณ หอประชุมยอดภู  
     วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย เริ่มงำนตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป (นัดหมำยพร้อมเวลำ 08.00 น.)       
      กำรแต่งกำย เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำรคอพับแขนยำว ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

           -  กำรอัญเชิญคติธรรมของสมเด็จอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช ซึ่งประทำน 
ในวันข้ำรำชกำรพลเรือน  
                 -  กำรอัญเชิญพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ซึ่งพระรำชทำนเนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน   

                                              - กำรอ่ำนสำรของ ฯพณฯ นำยกรฐัมนตร ีเนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน  
                                               - กำรมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็น 
                                          ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ ำปี พ.ศ.2562 จ ำนวน 13 รำย 

         - พิธีทอดผ้ำป่ำสมทบกองทุนพัฒนำเด็กในชนบทในพระรำชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (ต่อเนื่องจำกกำรจัดงำนเนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ.2563) 

                                          จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และส ำนักงำนจังหวัดเลยจะได้มีหนังสือแจ้งเชิญ 
                               ชวนร่วมในกิจกรรมตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป 

4.3 การจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึก 
มหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจ าปี  ๒๕๖3 (ส านักงานจังหวัดเลย) 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๒๕ ก ำหนดให้วันที่ ๖ เมษำยน
ของทุกปี เป็น “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำ
จักรีบรมรำชวงศ์” จังหวัดจึงก ำหนดจัดงำน “วันพระบำทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ำ 
จุฬำโลกมหำรำช  และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์”  ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษำยน  ๒๕๖3 
ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  
เริ่มงำนตั้งแต่เวลำ ๐7.30 น. เป็นต้นไป โดยในงำนดังกล่ำวได้จัดให้มีกำรถวำยเครื่องรำช
สักกำระ  (พุ่มดอกไมส้ดจ ำนวน ๑ พุ่ม)  
กำรแต่งกำย  ข้ำรำชกำร : เครื่องแบบปกติขำว   

                                 ประชำชน    : สุภำพบุรุษ ชุดไทยพระรำชทำนหรือชุดสำกลนิยม  
                                                                           สภุำพสตรี ชุดไทยหรือชุดสุภำพ 
                         นักเรียน นักศึกษำ  กลุ่มพลังมวลชน สมำคม ชมรม มูลนิธ ิเครื่องแบบตำมสังกัด   
    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมงำนตำมวันเวลำและสถำนที่ 
   ดังกล่ำวต่อไป 

/4.4กำรจัดงำน.... 



  ปลัด จ.เลย 
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4.4  การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2563 
   (ส านักงานจังหวัดเลย)  

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ ก ำหนดวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำชเป็นวันรัฐพิธีและให้จัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
ในวันที่  ๒๕ เมษำยนของทุกปี เพ่ือน้อมร ำลึกถึ งพระมหำกรุณำธิคุณแห่ งองค์สมเด็จ      
พระนเรศวรมหำรำช ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย  จังหวัดจึงก ำหนดจัดงำนเนื่องในวันส ำคัญ
ดังกล่ำว ในวันเสำร์ที่ ๒๕ เมษำยน  ๒๕๖3 ณ ศำลำสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ด้ำนหน้ำ  
กองพันทหำรรำบที่ ๑ กรมทหำรรำบที่ ๘  ค่ำยศรีสองรัก  ต ำบลศรีสองรัก อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
เริ่มงำนฯ ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป (ถวำยพวงมำลำ จ ำนวน 1 พวง) การแต่งกาย : 
ข้ำรำชกำรพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  แต่งเครื่องแบบปกติขำว   
สวมหมวก หรือเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำรสีกำกีคอพับแขนยำว สวมหมวก หรือเครื่องแบบตำม
สังกัด 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมงำนตำมวันเวลำและสถำนที่ 
   ดังกล่ำวต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID – 19   
  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)          

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันมี
ผู้ป่วยยืนยัน 2 รำย ส่วนประชำชนที่เดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศที่กักตัวครบ 14 วัน  
มี 199 รำย เหลือ 117 รำย ทุกรำยอำกำรปกติดี และควำมคืบหน้ำของกำรเตรียม
โรงพยำบำลสนำมคำดกำรว่ำจะเปิดบริกำรได้ในศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2563 นี้  ส่วนกำร
ตรวจตัดกรองประชำชนที่เดินทำงระหว่ำงจังหวัดในเส้นทำงต่ำงๆ นั้น มีควำมเสี่ยงต่อกำร
ติดเชื้อกับเจ้ำหน้ำที่เนื่องจำกมีประชำชนเดินทำงเป็นจ ำนวนมำกและอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองมีไม่เพียงพอ ซึ่งหำกหน่วยงำนหรือผู้มีจิตศรัทธำสำมำรถบริจำคได้ที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                  4.6   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
(ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
     ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย  ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

     ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย  ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
- กำรจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเลย จ ำนวน  16 ครั้ง  

 
/จิตอำสำ.... 

     นพ.สสจ.เลย 



  ปลัด จ.เลย 
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- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  1,378 คน 
- กำรบรรยำยขยำยผลจิตอำสำ 904 จ ำนวน 6 ครั้ง  
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมจนถึงปัจจุบัน จ ำนวนทั้งสิ้น 30,638 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่  1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร  
 ณ ส ำนักทะเบียนที่ว่ำกำรอ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย  เดือน มีนำคม 2563 
มีผู้สมัครจิตอำสำ จ ำนวนทั้งสิ้น  466 คน 
- ณ วันที่ 10 มีนำคม 2563 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้งสิ้น 61,043 คน                   
(ชำย 25,951 คน  หญิง 35,092 คน) 
- วันที ่  3  มีนำคม 2563 นำยชัย วัฒน์ ชื ่น โ กสุม  ผู ้ว ่ำ ร ำชกำรจังหวัด เลย /
อ ำ น ว ย ก ำ ร  ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย  มอบหมำยให้ 
นำยชนำส ชัชวำลวงศ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย (รอง ผอ.ศอ.จอส.พระรำชทำนจังหวัดเลย)  
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำสวรรค์ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำอ้อ อ ำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย 
- วันที่ 4 มีนำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิต
อำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย มอบหมำยให้นำยชนำส ชัชวำลวงศ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย (รอง ผอ.ศอ.
จอส.พระรำชทำนจังหวัดเลย) เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำหมำน อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  และจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกกทอง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ กองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเลย  
ที่ 2  อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- กำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ ำนวนทั้งสิ้น 98 แห่ง ด ำเนินกำรฝึกอบรมแล้ว จ ำนวน 23 แห่ง คงเหลือที่ยังไม่ฝึกอบรม 
จ ำนวน 75 แห่ง  
- ให้อ ำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลกำรจัดฝึกอบรมจิตอำสำภัยพิบัติฯ  
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในระบบ (E-Report) ทำงเว็บไซต์ report.dopa.go.th/disasterval 
- แผนกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 ให้เลื่อนกำรจัดกำรฝึกอบรมออกไปก่อน กำรฝึกอบรมฯ  
เดือนถัดไป ศอ.จอส.พระรำชทำนจังหวัดเลย จะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
- กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำทุกครั้ง ขอให้มีกำรตรวจคัดกรองผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  
- กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ รูปภำพที่ใช้ประกอบกำรรำยงำนขอให้ตรวจสอบ            
ควำมเรียบร้อยก่อนรำยงำนทุกครั้ง  

มติที่ประชุม        รับทราบ 
      4.7 โครงการบูรณาการสรา้งรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจ าป ี

                                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจ าเดือน มีนาคม  2563  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
      เดิมก ำหนดจัดออกให้บริกำร ในวันพุธที่ 22 เมษำยน 2563 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ 
โรงเรียนชุมชนผำนกเค้ำ หมู่ที่ 1 บ้ำนผำนกเค้ำ  ต ำบลผำนกเค้ำ  อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
แต่เนื่องจำกปัจจุบันเกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) เพ่ือป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโลก จึงขอเลื่อนกำรจัดออก
ให้บริกำรตั้งแต่เดือนเมษำยน 2563 ออกไปโดยไม่มีก ำหนด 
             จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ  

มติที่ประชุม             รับทราบ 
                                                                                                            /4.8สรุปผล......... 
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                    4.8 สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย 
            ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 

          หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
ผลการประชุมตามโครงการ วันที่ 19 กุมภำพันธ์  2563 ณ โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกอหก หมู่
ที่ 1  ต ำบลเหล่ำกอหก อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย รำยละเอียด ดังนี้ 
1. โครงกำรปรับปรุงระบบส่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำห้วยสีดำ  ตั้งอยู่ที่บ้ำนนำเชื่อม หมู่ที่  ๒  
ต ำบลเหล่ำกอหก ก่อสร้ำงโดยกรมชลประทำน สร้ำงเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีควำมจุ     
๑๕๖,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร ปัจจุบันอ่ำงเก็บน้ ำห้วยสีดำ มีอุปสรรคในด้ำนระบบส่งน้ ำ 
(ท่อส่งน้ ำอยู่ ในระดับต่ ำ) ท ำให้จ ำนวนรำษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์  มีเพียง ๑ หมู่บ้ำน     
ซ่อมแซมสันอ่ำงท่ีรั่วซึมให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้ขยำยเขตระบบส่งน้ ำไปยัง หมู่ที่ ๒  
บ้ำนนำเชื่อม  และหมู่ท่ี ๓ บ้ำนนำลึ่ง ระยะทำง  ๒ กิโลเมตร งบประมำณ 900,000 บำท 
ผลการด าเนินงาน  
- โครงกำรชลประทำนเลย ช่วงเดือน สิงหำคม – กันยำยน 2562 ได้ด ำเนินกำรซ่อมแซม         
ท ำนบดิน เพ่ือป้องกันกำรรั่วซึมของน้ ำผ่ำนตัวเขื่อน ซึ่งเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จยังไม่มีฝนตก
บริเวณเหนืออ่ำง จึงยังไม่มีน้ ำเข้ำมำเติม และเดือนเมษำยน 2563 จะเข้ำด ำเนินกำร
ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ ำ 
2. โครงกำรซ่อมแซมชลประทำนนำผักก้ำม (หลังโรงเรียน)  ซ่อมแซมผนังกันดินท้ำยเขื่อน      
ฝั่งตะวันออก  ซ่อมแซมหูช้ำงและสันฝำย  ซ่อมแซมสะพำนคอนกรีตหลังสันฝำย
บำงส่วน  ผู ้รับประโยชน์ จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน  168 ครัวเรือน ประชำกร 52๙ คน 
งบประมำณ 900,000 บำท   

ผลการด าเนินงาน   
- โครงกำรชลประทำนเลย ได ้ตั ้งแผนงำนเพื ่อขอร ับกำรสนับสน ุนงบเหล ือจ ่ำย                                         
จำกกรมชลประทำนแล้ว หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจะเข้ำด ำเนินกำรเป็นกำร
เร่งด่วน 
3. กำรใช้น้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำไพร้ ตั้งอยู่ที่บ้ำนนำแห้วใหม่ หมู่ที่ ๕ ต ำบลนำแห้ว 
ก่อสร้ำงโดยกรมชลประทำน สร้ำงเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีควำมจุ ๑.๗ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ปัจจุบันอ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำไพร้      มีอุปสรรคในกำรกระจำยน้ ำไม่ครอบคลุมในกำรใช้ 
อุปโภค-บริโภคของรำษฎรในท้องที่ต ำบลนำแห้ว (มีกำรวำงท่อแล้ว     แต่ไม่ไดใ้ช้งำน)          
ผลการด าเนินงาน   
- โครงกำรชลประทำนเลย ได้เข้ำตรวจสอบและทดลองเปิดน้ ำ พบว่ำใช้งำนได้ตำมปกติ            
แต่บำงจุดรั่วซึม กรมชลประทำนจะเข้ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำต่อไป ในส่วนของระบบกระจำย
น้ ำที่ยังไม่ครองคลุมพ้ืนที่ ต้องมีกำรประชุมร่วมระหว่ำงกรมชลประทำน รำษฎรในพ้ืนที่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อไป 
4. โครงกำรก่อสร้ำงชลประทำนห้วยตำดสูง (ล่ำง) พ้ืนที่ตั้งโครงกำร บ้ำนนำปอ หมู่ที่ ๔                       
ต ำบลแสงภำ โดยเป็นโครงกำรที่จะช่วยเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ ำ แก้ไขปัญหำขำดแคลนน้ ำช่ วง
ฤดูแล้ง พ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์ครอบคลุม 2 ต ำบลคือ ต ำบลแสงภำ และต ำบลนำแห้ว 
ปริมำณกักเก็บน้ ำ ๔๔๗,๐๐๐ ลูกบำศกเ์มตร งบประมำณ 25,000,000 บำท   
ผลการด าเนินงาน  
- โครงกำรชลประทำนเลย ได้มีบันทึกถึงส ำนักงำนชลประทำนที่ 5 อุดรธำนี เพ่ือให้ส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ตลอดจนกำรวำงโครงกำร หำกมีควำม
เหมำะสมได้วิศวกรรมแล้ว จะได้ท ำแผนงำนเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อม ต่อไป 

/5.โครงกำรก่อสร้ำง...... 
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5. โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยเหมือง พ้ืนที่ตั้งโครงกำร บ้ำนนำจำน หมู่ที่ ๒ ต ำบลนำพึง  
โดยเป็นโครงกำรที่จะช่วยเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ ำ แก้ไขปัญหำขำดแคลนน้ ำช่วงฤดูแล้งและ
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎรประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ รำษฎรได้รับประโยชน์ 
๕๙๘ ครัวเรือน ๒,๐๖๓ คน พ้ืนที่เกษตรกร ๔,๓๐๐ ไร่  งบประมำณ 30,000,000 บำท 

      ผลการด าเนินงาน  
- โครงกำรชลประทำนเลย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนำคม 2563 กรมชลประทำน ประกอบด้วย 
โครงกำรก่อสร้ำง 5, ฝ่ำยพิจำรณำโครงกำร, ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ, โครงกำรชลประทำนเลย, 
ส ำนักชลประทำนที่ 5 อุดรธำนี พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่จำกคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำ (กปร.)    
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และได้ก ำหนดโครงกำรเป็น 
“โครงกำรฝำยบ้ำนนำจำน” ต ำบลนำพึง อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
จัดท ำเล่มศึกษำควำมเหมำะสมโครงกำร และโครงกำรก่อสร้ำง 5 จะได้เตรียมควำมพร้อม
ด้ำนแบบก่อสร้ำง และขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก ส ำนักงำน กปร. เข้ำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงต่อไป 

6. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำน้ ำกวำง  ๒  แห่ง 
   6.1  ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมล ำน้ ำกวำง หมู่ที่ ๑ บ้ำนเหล่ำกอหก        
บริเวณนำหมำกกอ  ขนำดกว้ำง  ๔  เมตร  ยำว  ๘  เมตร งบประมำณ   ๕๐๐,๐๐๐  บำท    
   6.2  ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมล ำน้ ำกวำง บริเวณบ้ำนนำยวันดี (ตู้อุ๊)  
พรมขันดี หมู่ที่  ๔  บ้ำนนำผักก้ำม ขนำดกว้ำง  ๔  เมตร  ยำว  ๑๒  เมตร งบประมำณ  
๖๐๐,๐๐๐ บำท       
ผลการด าเนินงาน   
-     ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น      
7. โครงกำรต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยน้ ำตกผำผึ้งผำจอม) พ้ืนที่ด ำเนินกำร หมู่ที่ ๗                
บ้ำนหนองสิม ต ำบลนำมำลำ อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ขนำดกว้ำง  ๔.๐๐ เมตร ยำว 
๒๐๐.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ผู้รับประโยชน์ 
จ ำนวน ๘ หมู่บ้ำน  ๙๓๘ ครัวเรือน ประชำกร ๓,๒๐๙ คนงบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐ บำท         
ผลการด าเนินงาน   
-     ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
8. โครงกำรปรับปรุงขยำยสระน้ ำสำธำรณะโพนชำติ พ้ืนที่ตั้งโครงกำร หมู่ที่ 1 บ้ำนนำพึง  
ต ำบลนำพึง โดยเป็นกำรปรับปรุงขยำยสระน้ ำสำธำรณะโพนชำติที่มีอยู่เดิมให้มีควำมจุน้ ำ
เพ่ิมขึ้น ผู้รับประโยชน์ จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 423 ครัวเรือน ประชำกร 1,213 คน 
งบประมำณ 450,000 บำท   
ผลการด าเนินงาน 
- ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย ด ำเนินกำรประสำน อ ำเภอนำแห้ว  
และ อบต.นำพึง จัดท ำโครงกำรฯ เพ่ือเสนอไปยัง ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 
14 อุดรธำนี พิจำรณำว่ำสำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรได้หรือไม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอ
เอกสำรโครงกำรจำกอ ำเภอนำแห้ว 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
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        ๔.9  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
          ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 20 มีนาคม  2563  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 4,433.39 ล้ำนบำท 
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 36.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,383.94 
ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 31.22 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับ
ที่ 39 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,378.40 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 2.64 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,324.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 55.67  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 33 ของประเทศ  
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,054.99 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
(PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 34.34 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 59.83 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
2.91      ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 59 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 220.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 4.97 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.26 โดยจ ำแนกเป็นงบรำยจ่ำยประจ ำ 44.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
จ ำนวน 4.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.90 เป็นงบรำยจ่ำยลงทุน 175.70 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
จ ำนวน 0.10 ล้ำนบำท ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 20 ของ
ประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น  
611.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 427.79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.98 จ ำแนกเป็น  
1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 12.92 ล้ำนบำท  
2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 588.13 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 414.88 ล้ำนบำท  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงกำรคลัง แจ้งว่ำเพ่ือให้
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจได้   
อย่ำงต่อเนื่อง จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
 1. งบประมำณปี พ.ศ. 2555 – 2562 ให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณได้ถึงวันท ำกำรสุดท้ำย
ของเดือนกันยำยน 2563 ดังนี้ 
 1.1 งบประมำณปี พ.ศ. 2555 – 2562 กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรำยกำร ไม่ก ำหนดวงเงิน 

 1.2 งบประมำณปี พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลำง เฉพำะรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนินและต้นรับประมุขต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ค่ำใช้จ่ำยชดใช้เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน และเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

 2. หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือ
เอกสำรส ำรองเงินทุกประเภทที่ต้องกำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS ผ่ำนเครื่อง 
GFMIS Terminal หรือผ่ำนระบบ GFMIS Web Online  

 3. กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณผ่ำนระบบ GFMIS ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือนมีนำคม 2563 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนของรัฐเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
– 2562 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563 เพ่ือมิให้งบประมำณดังกล่ำวถูกพับไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
 

/4.10 รำยงำนลักษณะ......... 
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๔.10  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน มีนาคม 2563 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน เมษายน  2563  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)         
สภาวะอากาศทั่วไป ประจ ำเดือนเมษำยน บริเวณจังหวัดเลยยังคงมีอำกำศร้อนอบอ้ำวโดยทั่วไป กับมีอำกำศ
ร้อนจัดหลำยพ้ืนที่อุณหภูมิสูงที่สุดจะสูงถึง 41 – 42 องศำเซลเซียส แต่บำงช่วงจะมีฝนฟ้ำคะนองหลำย
พ้ืนที่ ซึ่งช่วยคลำยควำมร้อนลงได้บ้ำง ทั้งนี้เนื่องจำกยังคงมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปก
คลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ  กับจะมีลมใต้หรือลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ บริเวณจังหวัดเลยปริมำณฝนรวมจะใกล้เคียงค่ำปกติ ส่วนอุณหภูมิ 
เฉลี่ยจะสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42  
องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 19 -22 องศำเซลเซียส 
ข้อควรระวัง ในเดือนนี้ในบำงช่วงมักจะมีพำยุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพำยุฝนฟ้ำคะนอง 
ลงกระโชกแรงและอำจมีลูกเห็บตกในบำงแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสียงหำยต่ออำคำร
บ้ำนเรือนและพืชสวนไร่นำได้ ขอให้ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 
จำกกรมอุตุนิยมวิทยำต่อไปด้วย 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
4.11  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2562 ประจ าเดือนมีนาคม 2563 (โครงการชลประทานเลย) 
สถานการณ์น้ าปัจจุบัน 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 14 แห่ง 42.832 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  36.98 %       

       ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.)  มีแนวโน้มลดลง 
        - ป ริ ม ำ ณ น้ ำ ใ น อ่ ำ ง เ ก็ บ น้ ำ ข น ำ ด เ ล็ ก  1 2 0  แ ห่ ง  8 . 6 8 3  ล้ ำ น  ล บ . ม .  
       คิดเป็น  30.23 % ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มลดลง 

- อ่ำงฯน้ ำหมำน ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม. 
ระดับน้ ำวันนี้ +298.61 ม.รทก.ปริมำณน้ ำวันนี้ 4.194 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 15.83 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย  ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +289.78 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 22.169 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 61.91 % 
กิจกรรม และการให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งฯ 
สนับสนุนสูบน้ าเพื่อการประปา สูบน้ ำจำกแม่น้ ำเลย (รับน้ ำจำกอ่ำงฯน้ ำเลย)ประมำณวันละ 20,000 ลบ.ม. 
รถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค บ้ำนห้วยลวงไซ  

        และบ้ำนไร่ม่วง (สัปดำห์ละ 4 เที่ยว) 
ประธาน         มอบผู้อ านวยการโครงการชลประทานเลยและปฏิรูปที่ดินประสาน/ติดตามโครงการ 
                           การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเงียงตามพระราชด าริฯ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                             การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 
     1.  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย  ได้ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ จังหวัดเลย โดยให้บริกำรข้อมูล และอุปกรณ์
ป้องกันกำรแพร่เชื้อโควิด 19  รวมทั้งประสำนงำนบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง และป้องกัน กำรแพร่เชื้อของไวรัส ในพ้ืนที่จังหวัดเลยอย่ำงต่อเนื่อง  

     /2.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว...... 
 
 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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2. ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย สนับสนุนให้ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ทุก
คนในส ำนักงำนฯ  ช่วยกันด ำเนินกำรตัดเย็บผ้ำ ในช่วงหลังเวลำเลิกงำนของแต่ละวัน   
เพ่ือน ำมำท ำหน้ำกำกผ้ำใช้แทนหน้ำกำกอนำมัย ที่ขำดตลำด  เพ่ือไว้ส ำหรับบริกำรผู้มำ
ติดต่อรำชกำร  และนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งประชำสัมพันธ์บริจำคให้กับประชำชนทั่วไป  
เพ่ือน ำไปใช้ป้องกันกำรแพร่ระบำยของไวรัสฯ  หรือป้องกันฝุ่น  ตำมสมควร 
     3. ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย ได้มีนโยบำยมอบหมำยให้ เจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ
ประจ ำอ ำเภอทุกอ ำเภอ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเย็บหน้ำกำกผ้ำใช้แทนหน้ำกำกอนำมัย  
กับหน่วยงำนในพื้นท่ี 
ผลการด าเนินที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบ  
ต าบลเชียงคาน 
ใช้เกณฑ์ 30 ข้อ จำก 100 ข้อ ของ Green Destinations ทั้งนี้ จะต้องผ่ำน 15 ข้อ 
จำก 30 ข้อ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมประกวดรำงวัลได้ 
ระดับจังหวัด : หมวด A 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร - ประสำนควำมร่วมมือในกำรร่วมกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวของต ำบลเชียงคำนตำมแนวทำง GSTC และเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำย มำตรฐำน 
Sustainable Destinations Top ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย แนวทำงกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่เชียงคำนเข้ำสู่  Sustainable 
Destination Top ๑๐๐ และกำรส่งใบสมัครพ้ืนที่ต้นแบบต ำบลเชียงคำนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว Sustainable Destinations Top ๑๐๐ พร้อมทั้งรับมอบแนวทำงในกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ ในระดับอ ำเภอ เพ่ือบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ 
- กำรขับเคลื่อน เรื่องควำมปลอดภัย และวำงแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ครั้งที่ ๑  : เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร้ำนสมำยด์ อ.เชียงคำน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ อ ำเภอเชียงคำน สถำนีต ำรวจภูธรเชียงคำน เทศบำลเชียงคำน 
อบต.เชียงคำน  โรงเรียนเชียงคำน โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเชียงคำนประทุมมำสงเครำะห์ 
นรข.  สสจ.  รพ.เชียงคำน  ผู้ประกอบกำร และกู้ชีพ กู้ภัย เลย 
ครั้งที่ ๒: วันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมใจประดิษฐ สถำนีต ำรวจภูธรเชียงคำน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ประกอบอำชีพรถสำมล้อเครื่องรับจ้ำง  
และ ผู้สังเกตกำรณ์ ๑๓๐ คน  อ ำเภอเชียงคำน , สถำนีต ำรวจภูธรเชียงคำน , เทศบำล
ต ำบลเซียงดำน, ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเลย, บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถจ ำกัด 
สำขำเลย, ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย, สถำนีต ำรวจท่องเที่ยวเลย, ผู้น ำชุมชน  
ระดับพื้นที่ : หมวด C วัฒนธรรม 
- วันที่ 4 – 5 มีนำคม 2563 อพท.5 ลงพ้ืนที่ประชุมทบทวนข้อมูล และรวบรวม
เรื่องรำว (Story) ของชุมชนเชียงคำน (ครั้งที่ 1) เพ่ือเป็นกำรกลั่นกรองข้อมูล และ
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวของต ำบลเชียงคำนให้ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันในเบื้องต้น โดยกำรประชุมทบทวนข้อมูลในครั้งนี้ เป็นไปตำมแนวทำงตำม
หลักเกณฑ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส ำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC) ในหมวด C ข้อ 
C5 กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว และมีเครือข่ำยเข้ำร่วม ได้แก่ 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปรำชญ์ชุมชน ผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนเคียงคำน ร่วมทั้งส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด เข้ำร่วม เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป 
- กำรประชุมทบทวนข้อมูล และรวบรวมเรื่องรำว (Story) ของชุมชนเชียงคำน  
ในครั้ง มีประเด็นพูดคุยหำรือ และร่วมกันทบทวนข้อมูล ทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้ 
 

/1.ข้อมูลประวัติ...... 
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1. ข้อมูลประวัติเชียงคำนในเบื้องต้น  
2. ข้อมูลอำคำรบ้ำนไม้เก่ำริมโขง 
3. ข้อมูลวัด 
4. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/สถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบลเชียงคำน 
5. ข้อมูลด้ำนศิลปะ ประเพณี และวิถีชีวิต 
6. ข้อมูลด้ำนหัตถกรรม อำหำรพื้นบ้ำน และกลุ่มอำชีพชุมชน 
ระดับพื้นที่ : หมวด D สิ่งแวดล้อม 
กำรประชุมหำรือเพ่ือร่วมกันก ำหนดแผนปฏิบัติงำนและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำร
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมร่วมกันของต ำบลเชียงคำน  
ครั้งที่ ๑  : เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงแรมอุ่นรักริมโขง 
อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ผู้เข้ำร่วม ๔๖ คน ประกอบด้วย ผู้บริหำรเทศบำล ผู้น ำชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ททท.เลย ทสจ.เลย ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ รวมทั้งสถำนศึกษำในพื้นที่  เป็นต้น 
ครั้งที่ ๒ :  เมื่อวันที ่๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม เทศบำลต ำบลเชียงคำน  
     ร่วมกับผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเทศบำลต ำบลเชียงคำน 
กีฬา 
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย  ได้งดจัดกิจกรรม/โครงกำร  ด้ำนกีฬำ   
เพ่ือควบคมุและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสสำยพันธ์ใหม่ “โควิด 19”  
จ ำนวน  3  โครงกำร ดังนี้ 
 1. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อ ำเภอ..คัพ”   
 2. โครงกำรส่งเสริมกีฬำขั้นพ้ืนฐำน (สอนว่ำยน้ ำ)    
 3. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและประชำชน ครั้งที่ ๑6 รอบคัดเลือกตัวแทน                        
จังหวัดเลย และรอบคัดเลือกระดับเขต   
และเม่ือสถำนกำรณ์เข้ำสู่ภำวะปกติ จะได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกีฬำต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
/คณะที่ 3..... 

 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 
 



อุตสาหกรรม จ.เลย 
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คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
3.1 กรอบกำรพัฒนำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดเลยสถำนกำรณ์ 
ด้ำนพืช ปศุสัตว์ และประมงในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ด้ำนพืช   - พืชอนำคต ได้แก ่กำแฟ หมำกค้อ อะโวคำโด แมกคำเดเมีย 
  - เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ ได้แก่ ยำงพำรำ 
มันส ำปะหลัง อ้อยโรงงำน ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ข้ำว 
  - พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ อ.ภูเรือ , มะม่วง 
ต.บุฮม อ.เชียงคำน , พุทธำนมสด ต.ปำกตม อ.เชียงคำน 
ด้ำนปศุสัตว์  - ทำงเลือกใหม่  ได้แก่ แพะ , โคเนื้อและกระบือ 
     - พัฒนำคุณภำพกำรผลิต ได้แก่ สุกร , ไก่เนื้อ ,โคนมและสัตว์อ่ืนๆ 

3.2 กำรรณรงค์ป้องกันและก ำจัดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังเพื่อควบคุมและป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 

ประธาน          พืชอนาคตน่าสนใจมากต้องช่วยส่งเสริมให้ยั่งยืนขยายผลออกไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
มติที่ประชุม รับทราบ    

คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
วันที่  19  มีนำคม 2563 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย มอบหมำยให้ นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์ อุตสำหกรรม      
จังหวัดเลย เป็นประธำนคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ ลย 7-1 /2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย  เพ่ือพิจำรณำให้กำรรับรองเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
( มผช.) ตำมกระบวนกำรรับค ำขอของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและ
ประเมินผล  จ ำนวน 20 ผลิตภัณฑ์  

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 าเภอด่านซ้าย 

      1. กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
      2. กำรลดใช้สำรเคมีในเกษตรกร (ด่ำนซ้ำย Green Net)           
     รับทราบ 

  อ าเภอปากชม 
1.  กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
2.  กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช ลดกำรฆ่ำตัวตำย 

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

            (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    
                           ขอหำรือเรื่องกำรจัดงำนผีตำโขนว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ 
                             รอดูสถำนกำรณ์อีก 2 สัปดำห์เพรำะปัจจุบันกรำฟยังเป็นแนวดิ่งสูงขึ้นอยู่ 
ประธาน          กำรเปลี่ยนหลังคำพิพิธภัณฑ์เมืองด ำเนินกำรถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
                             อยู่ในขั้นตอนหำตัวผู้รับจ้ำง 
มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

/คณะที่7 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 

นอ.ด่านซ้าย 
 
มติที่ประชุม 
 
นอ.ปากชม 
 

วัฒนธรรม จ.เลย 
 นพ.สสจ.เลย 
 
วัฒนธรรม จ.เลย 
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คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
๑. เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๖๕  จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเลย ได้มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ จังหวัดเลย ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้จัดท า แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
ให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕  จังหวัดเลย 
ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพ่ือเผยแพร่และ
น าเสนอเพ่ือทราบ  
 ๒. เรื่อง นโยบายช่วยเหลือประชาชนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID -19) 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย  ด ำเนินกำร
ตำม นโยบำยช่วยเหลือประชำชนของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมมำตรกำร
ควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)  ดังนี้ 
๒.๑ ท ำหน้ำกำกอนำมัย ด ำเนินกำรดังนี้  
      ๒.๑.1 อ ำเภอขนำดใหญ่พิเศษ ๕,๐๐๐ ชิ้น  
      ๒.1.๒ อ ำเภอขนำดใหญ่ ๔,๐๐๐ ชิ้น   
      ๒.1.๓ อ ำเภอขนำดกลำง ๓,๐๐๐ ชิ้น   
      ๒.1.๔ อ ำเภอขนำดเล็ก ๒,๐๐๐ ชิ้น 

 ๒.๒ ท ำเจลล้ำงมือ ให้ท ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน้ำกำกอนำมัย ให้มีชื่อส ำนักงำน กศน.
จังหวัดติดข้ำงขวด 

 ๒.๓ ท ำหนังสือถึงนำยอ ำเภอเป็นประธำนเปิดอบรม 

 ๒.๔ วันแจกให้เชิญนำยอ ำเภอหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นประธำน  
 ๒.๕ หน้ำกำกอนำมัยให้ท ำให้ได้มำตรฐำน แจกประชำชนคนละ ๒ ชิ้น (แบบที่ซักได้)  
โดยขอให้สอนวิธีกำรซักและตำกหน้ำกำกอนำมัยด้วย 

 ๒.๖ ให้ใช้งบประมำณกลุ่มสนใจในกำรด ำเนินกำร โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ 

ดร.กนกวรรณ วิลำวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เน้นย้ ำให้ กศน.จัดท ำ
หน้ำกำกอนำมัยด้วยผ้ำที่มีคุณภำพ โดยท ำหนังสือขอค ำปรึกษำจำกบุคลำกรของหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือป้องกันข้อครหำเรื่องคุณภำพของหน้ำกำกอนำมัย ให้เริ่ม
ด ำเนินกำรทันที ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน ๑๕ วัน และขอให้มีกำรรำยงำนในทุกช่องทำง 
  
 

/รำยงำนแบบส ำรวจ....... 
 
 

ผู้แทนศึกษาธิการ  
จ.เลย 
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รำยงำนแบบส ำรวจกำรป้องกันตำมมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ กำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัยและเจลล้ำงมือของสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำน กศน.จังหวัด  
๓. เรื่อง การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)  ด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ เ รียนรู้ วิ ทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  เทคโนโลยี  และสะเต็มศึกษำ                 
โดยบูรณำกำรกับหน่วยงำน ๔ สังกัด ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ เพ่ืออบรม
ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์สังกัด สพฐ. สช. และ อปท. ด้วยระบบทำงไกลให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้  โดยมีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต ๑ เป็นศูนย์อบรมครูทำงไกล ของจังหวัดเลย ในรอบครูพ่ีเลี้ยง  
มีหลักสูตรและวันที่จัดกำรอบรม  ดังนี้   
1. ระดับปฐมวัย อบรมระหว่ำงวันที่ ๒-๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 
2. ระดับประถมศึกษำตอนต้น อบรมระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ 

3. ระดับประถมศึกษำตอนปลำย  อบรมระหว่ำงวันที่ 12-14 มีนำคม ๒๕๖๓ 

4. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น     อบรมระหว่ำงวันที่ 8-10 มีนำคม ๒๕๖๓ 

5. ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย   อบรมระหว่ำงวันที่ 19-22 มีนำคม ๒๕๖๓ 
หลังจำกกำรอบรมพ่ีเลี้ยงแล้วแต่ละศูนย์ใน 4 สังกัดจะด ำเนินกำรอบรมครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและครูผู้สอนคณิตศำสตร์  ในช่วง เดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2563 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
 กำรประชำสัมพันธ์เรื่อง ไวรัสโคโรนำ (COViD-19) ของชุมชนคุณธรรมวัดโพนชัย 

                           อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย (โดยวีดีทัศน์/VDO) 
มติที่ประชุม         รับทราบ      
 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

   6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 35 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 6  เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 29  เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 29  เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนมีนำคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 

/6.2สรุปภำวะกำรค้ำ..... 

    หน.สนจ.เลย 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย          
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563  โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่               
ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำน    
เหมืองแพร่  อ ำ เภอนำแห้ว  มีมูลค่ำกำรค้ำรวมจ ำนวน 1,178.57 ล้ำนบำท  
แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำ เข้ ำจ ำนวน 869.94 ล้ ำนบำท และมูลค่ำกำรส่ งออก  
จ ำนวน 308.63 ล้ำนบำท ขำดดุลกำรค้ำ 561.31 ล้ำนบำท 
มูลค่าการส่งออก เดือนกุมภำพันธ์ 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจ ำนวน 308.63 ล้ำนบำท   
เพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 26.26  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 9.30 โดยสินค้ำที่มีกำร
ส่งออกเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ สินค้ำเชื้อเพลิง สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง สินค้ำยำนพำหนะ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้ำประมงปศุสัตว์ 
มูลค่าการน าเข้า เดือนกุมภำพันธ์ 2563  มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจ ำนวน 869.94 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว 126.88  ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.73 โดยสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำ
มำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ สินค้ำกสิกรรม สินค้ำแร่ สินค้ำไม้ ไม้แปรรูป
และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 
ดุลการค้า เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ไทยขำดดุลกำรค้ำจ ำนวน 561.31 ล้ำนบำท  
เพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 153.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.43 ดุลกำรค้ำช่วง
เดอืน มกรำคม 2563  มีมูลค่ำจ ำนวน -714.45 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

/6.4 จุลสำร...... 
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6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนมีนาคม2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

      แนวโน้มขยำยตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมมูลค่ำกำรค้ำ 
      ชำยแดน ในขณะที่กำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชน กำรใช้จ่ำยภำครัฐ       

             คำดว่ำจะหดตัว ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคบริกำร ในขณะที่ภำคเกษตร และ  
           ภำคอุตสำหกรรมคำดว่ำจะหดตัว ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

       วันพุธที่ 18 มีนำคม 2563 เวลำ 08.30 น. นำงวรจิตร์  ปัญญำดี คลังจังหวัดเลย 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย จัดโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “ระบบค ำนวณรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ” ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน            
ของหน่วยงำนภำครัฐ  ในส่วนภูมิภำค ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อำคำรวิทยบริกำร 
วิทยำลัยเทคนิคเลย ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 
45 คน ในกำรนี้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนได้ตระหนักและดูแลตัวเองตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขประกำศด้วยกำรใช้หน้ำกำกอนำมัย หมั่นล้ำงมือและใช้เจลแอลกอฮอล์  
เพ่ือควำมปลอดภัยจำกเชื้อไวรัส COVID-19 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   7.1 การจัดประชุม “เว้าจา  พาข้าวงาย” ประจ าเดือน เมษายน 2563  

เลื่อนไปไม่มีก ำหนด รำยละเอียดตำมหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว2070 
   ลงวันที่ 23 มีนำคม 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 

7.2  แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี ฯ การประชุมคณะกรมการจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราการ ฯลฯ (ส านักงานจังหวัดเลย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
7.3 การขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านหมากแข็ง 

ค ำสั่งจังหวัดเลย 
ที่ ๗๗๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนพัฒนำบ้ำนหมำกแข้ง อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลยเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ    
        สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูรรัชกำลที่ ๑๐ ใน
วโรกำสเสด็จขึ้นทรงรำชย์ฯ  

ฯลฯ 
 

/3.11 คณะอนุท ำงำน..... 
 

 คลัง จ.เลย 

 าคเศรษ กิจ อัตราการขยายตัว  
(%YOY) 

ป จจัยที่ส่งผลกระทบ 

 าคเกษตร -3.5%  ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน  ลดลง 
 จ านวนอาช าบัตรโคเนื้อ   ลดลง 
 

 าคอุตสาหกรรม -0.8%  ปริมาณการจ าหน่ายน้ าประปา ลดลง 
 รายได้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาล  ลดลง 

 าคบริการ +8.6%  รายได้ร้านขายปลีกสินค้าท่ัวไปอื่น  เพ่ิมข้ึน 
 รายได้ร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท เพ่ิมข้ึน 
 

 

 รอง ผอ.รมนจ.เลย 

 หน.สนจ.เลย 

 หน.สนจ.เลย 



- 22 - 
 ๓.๑๑ คณะอนุท ำงำนด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย 
                  ๓.๑๑.๓ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ฝ่ำยทหำร)                                  
คณะอนุท ำงำน 

ฯลฯ 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง    ณ    วันที่    ๘    กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

            ฝึกทบทวนหมู่ บ้ ำนอำสำพัฒนำ และป้องกันตนเอง  (อพป. )  ประจ ำปี  ๒๕๖๓      
                            ห้วงวันที่ ๑๖ - ๒๓ ก.พ. ๖๓ ณ บ้ำนหมำกแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซ้ำย จังหวัด ล.ย. 

     -มอบชุด ชรบ. จ ำนวน ๑๕ ชุด ให้กับชำวบ้ำนหมำกแข้ง ที่ผ่ำนกำรฝึกทบทวนหมู่บ้ำน     
                              อพป. และเงินกองทุนอุดหนุนหมู่บ้ำน อพป. จ ำนวน ๒๐,๐๐๐.บำท เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ  
                             หมู่บ้ำน 

     - ชำวบ้ำนหมำกแข้ง ม.๔ ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซ้ำย จังหวัด ล.ย. มีควำมต้องกำรสถำนี  
                              อนำมัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
        7.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภูพระ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง  
      - กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ร่วมกับ อบจ.เลย และฝ่ำยปกครองอ ำเภอด่ำนซ้ำยลงพื้นที่ส ำรวจ             
                           บริเวณโดยรอบพ้ืนที่อุทยำนเทิดพระเกียรติบ้ำนหมำกแข้ง เพ่ือเตรียมกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  
                           โดยรอบพ้ืนที่อุทยำน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

7.๓ ตรวจพื้นที่ด้านความม่ันคง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มี.ค. ๖๓ พื้นที่ ๖ อ าเภอ ๑
ต าบล ๕๖ หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนติดล าน้ าเหือง และล าน้ าโขง 

              พื้นที่ อ.ภูเรือ จุดตรวจด่ำนวังสัมพันธ์ บ้ำนห้วยติ้ว ต.ลำดค่ำง อ.ภูเรือ  
   - ปัญหำ ลักลอบน ำเข้ำยำเสพติด (บริเวณแก่งเสี้ยว)  
    - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข ท ำกำรซุ่ม/เฝ้ำตรวจ/กำร ลว. 
                          พื้นที่ อ.ด่านซ้าย จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย 
   - ปัญหา ลักลอบน าเข้ายาเสพติด, น ารถยนต์/รถ จยย. ข้ามแดน 
   - ข้อเสนอ/แนวทางแก้ไข สร้างความตระหนักรู้,สร้างก าแพงรั้วตามธรรมชาติ  (การ ปลูกไผ่หนาม) 

      พื้นที่ อ.นาแห้ว  
            ๑. จุดผ่อนปรนบ้ำนเหมืองแพร่ ต.นำแห้ว อ.นำแห้ว  
         - ปัญหำ กำรก่อสร้ำงก ำแพงกันตลิ่งตำมล ำน้ ำเหืองทรุด พบข้อขัดข้อง มีร้ำนกำแฟ     

                             สร้ำงติดแนวล ำน้ ำ 
   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไขเพ่ิมวัน  ให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำร  

                             ควบคุมอำคำร และกฎหมำยว่ำด้วยที่สำธำรณะที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
                  ๒. บ.นำเจริญ ม.๕ ต.เหล่ำกอหก อ.นำแห้ว 
                     - ปัญหำ ท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยว, ขำดแหล่งน้ ำ 
            - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข ลดกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนตำมแนวทำงเกษตร    

                            แบบผสมผสำน, ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร 
     พื้นที่ อ.ท่าลี่ จว.ล.ย. 

            ๑. บ.แก่งม่วง ต.น้ ำทูน อ.ท่ำลี่  
                            - ปัญหำ ลักลอบน ำเข้ำยำเสพติด 
         -  ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข ซุ่ม/เฝ้ำตรวจ, กำร ลว., สร้ำงแหล่งข่ำว ประชำชนเพ่ือกำรแจ้งเตือน 

/2.ท่ำข้ำม....... 
 

 รอง ผอ.รมนจ.เลย 
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๒. ท่ำข้ำม บ.หนองปกติ ต.อำฮี อ.ท่ำลี่  
  - ปัญหำ ลักลอบน ำเข้ำยำเสพติด 
   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข  ซุ่ม/เฝ้ำตรวจ, กำร ลว., สร้ำงแหล่งข่ำวประชำชนเพ่ือกำรแจ้งเตือน 
๓. จุดผ่ำนแดนถำวร สะพำนมิตรภำพไทย - ลำว บ.นำกระเซ็ง ต.อำฮี อ.ท่ำลี่ 
 - ปัญหำ ตลำดนัดมีควำมแออัด 

   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข จัดระเบียบพ้ืนที่, เพ่ิมเติมมำตรกำรตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส โควิด - ๑๙ 
    พื้นที่ อ.เชียงคาน 
   ๑. ภูคกงิ้ว บ.ท่ำดีหมี ต.ปำกตม อ.เชียงคำน  
           - ปัญหำ จ ำหน่ำยสินค้ำไม่เป็นระเบียบ/วำงสินค้ำบนทำงเท้ำ 
           - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข จัดระเบียบ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่  
             ๒. ดอนไข่ ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน  
             - ปัญหำ ก ำลังทหำร สปป.ลำว ห้ำมรำษฎรไทยเข้ำไปใช้ประโยชน์, ชำวบ้ำนต้องกำรฝึก ชรบ. 
                                - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข  สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนรับทรำบสนธิสัญญำฯสยำม และฝรั่งเศส  
    - กอ.รมน.จว.ล.ย.สนับสนุนโครงกำรฝึกทบทวน ชรบ.  

๓. จุดผ่ำนแดนถำวรเชียงคำน  ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน  
   - ปัญหำ น้ ำเซำะตลิ่งฝั่งไทย 
   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข  กำรสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
            ๔. ตม.เลย ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน  
   - ปัญหำ คนต่ำงด้ำวสัญชำติลำว เวียดนำม ลักลอบเข้ำมำท ำงำนในพื้นที่ 
   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไขเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
                     ๕. ดอนลอม บ.คกเลำเหนือ ต.บุฮม อ.เชียงคำน  
   - ปัญหำ รำษฎรไทยต้องกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์ดอนน้อย (ใกล้ฝั่งไทย) 
   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข กกล.ป้องกันชำยแดนให้ควำมคุ้มครองดูแลรำษฎร 
       พื้นที่ อ.ปากชม      

๑. จุดผ่ำนแดนถำวร บ.คกไผ่ ต.ปำกชม อ.ปำกชม  
    - ปัญหำ ฝุ่นละอองจำกกองแร่แบไรต์ 
    - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอปำกชมติดตำมแก้ไขปัญหำ 

๒. ภูล ำดวน ต.ปำกชม อ.ปำกชม  
    - ปัญหำ ต้องกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถำวร จุดชมวิว/จุดตรวจกำรณ์ 
    - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข แจ้ง อบต.ปำกชม แก้ไขปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ,ออกแบบจัดสวน (แลนด์สเคป) 
        ๓. ดอนไผ่ บ.สงำว ต.ห้วยพิชยั อ.ปำกชม 
   - ปัญหำ ดอนหำดตำเปี้ย (ใกล้ฝั่งไทย) มีรำษฎรไทยต้องกำรเข้ำไปท ำกิน จ ำนวน  ๕ ครอบครัว 
   - ข้อเสนอ/แนวทำงแก้ไข  กกล.ป้องกันชำยแดนให้ควำมคุ้มครองดูแลรำษฎร 
    ๔. กำรตรวจติดตำมปัญหำกำรขุดดิน ทำงเข้ำอ ำเภอด่ำนซ้ำย ตำมสั่งกำรผู้ว่ำรำชกำร   
                                  จังหวัดเลย พบกำรขุดดิน/ถมดิน เป็นบริเวณกว้ำงจำกกำรตรวจพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔๔ ไร่   
                                  ๓ งำน ๖๐ ตร.ว. อำจมีกำรออกเอกสำรมิชอบ ซึ่งได้ให้ผู้ดูแลยื่นค ำขอสอบเขตที่ดินต่อ 
                                 ที่ดินสำขำอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
           ๕. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรแก้ปัญหำบ้ำนน้ ำพุ 
              - กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ได้ยกร่ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำบ้ำนน้ ำพุ ได้น ำเสนอ          
                                 ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เพื่อพิจำรณำแล้ว 
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 ๖. เฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ พ้ืนที่อ ำเภอเชียงคำน     
พบว่ำรำษฎรให้ควำมร่วมมือน้อยไม่ถึง ๕๐% 
 ๗. อำคำรเก่ำที่หมดอำยุกำรใช้งำนสมควรรื้อถอน โดยจิตอำสำ 
 ๘. เรื่องขำยสินค้ำเกินรำคำ 
 ๙. อนำคตเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำรำคำจะลดลงอีก ให้เตรียมตัวแก้ปัญหำรำคำผลผลิตต่ ำ
 ๑๐. ก ำลังพลทหำรพรำน จำก จชต. เข้ำมำในพ้ืนที่ ค่ำยศรีสองรัก ได้ให้กักตัว ๑๔ วัน ณ ที่ตั้ง  
 ๑๑. กำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกับรำษฎร ในกรณีกำรก่อสร้ำงของโครงกำรภำครัฐ           
เช่น กำรสร้ำงประตูระบำยน้ ำศรีสองรัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
7.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก 
ในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563   
(ต่อเนื่องจากการจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.2563) 
7.5 แผนปฏิบัติการผักสวนครัวรั้วกินได้ 
กำรปฏิบัติตำมแผน 90 วัน ปลูกผักสวนครัวต้องปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วน เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน 2563  เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้อย่ำงแพร่หลำยและกำรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ โดยมี
เป้ำหมำย 1 ครัวเรือนต้องปลูกพืชสวนครัว 10 ชนิด มีกำรปฏิบัติตำมแผนทุกหมู่บ้ำนในจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
7.6 แนวทางในการป้องกันและปราบปรามมิให้มีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ด้านอุปโภคบริโภคในระดับพื้นที่ 
จังหวัดเลยจึงขอให้คณะท ำงำนฯที่ ได้รับแต่งตั้ งในระดับอ ำเภอประกอบด้วยนำยอ ำเภอ  
ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  ก ำหนดแผนงำนหรือแนวทำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมมิให้มีกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรด้ำนอุปโภคบริโภคในระดับพ้ืนที่ อย่ำงต่อเนื่อง จนกว่ำสถำนกำรณ์
จะคลี่คลำย พร้อมทั้งรำยงำนตำมแบบรำยงำนให้จงัหวัดทรำบ ทั้งนี้ ในส่วนคณะท ำงำนในระดับจังหวัดฯ 
จังหวัดมอบหมำยพำณิชย์จังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำฯ จัดท ำแผนกำรออกตรวจสอบโดยมีแผนออกสุ่ม
ตรวจในระดับอ ำเภอ ซึ่งจะมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องออกตรวจติดตำม
ควำมเคลื่อนไหวของรำคำสินค้ำและบริกำร ตลอดจนสอดส่องพฤติกำรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ และจะมี
กำรประสำนแผนกำรตรวจของคณะท ำงำนฯ ไปยังอ ำเภอแห่งท้องที่นั้น  ๆต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ผจก.การไฟฟ้า จ.เลย มาตรการปฏิบัติกรณีได้รับแจ้งให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง

ควรปฏิบัติอย่างไร 
นพ.สสจ.เลย ในกรณีทีเ่ข้าเกณฑ์ต้องรายงานตัวสามารถปฏิบัติดังนี้ 

- รายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จ.เลย  
- รายงานต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จ.เลย 
- รายงานตัว ณ จุดคัดกรองประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ 

ประธาน ผู้ที่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงานตัวในพื้นที่อ าเภอให้รายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์ 
                              ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งในประกาศของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จ.เลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 

 พาณิช จ.เลย 

 พัฒนาการ จ.เลย 


