
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว434        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                   12  พฤษภำคม  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2563 ประจ ำเดือนเมษำยน 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
รัฐวิสำหกจิ นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอฯลฯ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขและใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยตำมรพะรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 โดยมีกำรประกำศให้เป็นโรคติดต่ออันตรำย ล ำดับที่ 14 ในส่วนของจังหวัดเลยก ำหนดใช้กลไกคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเลย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 เป็นต้นไป ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ประจ ำเดือนเมษำยน 2563  
เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 18 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์
จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ  (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)  หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณา
แจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563 ประจ าเดือนเมษายน
๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 5/๒๕๖3 
ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563  ก าหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม  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      
กำรจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย 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 พฤษภาคม 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 4/2563  
วันพุธที่ 29 เมษายน 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.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร์  แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
6.    พ.อ.ทินพันธ์    ปำกแก้ว   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
7.   นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
8.    นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดเลย  
9.   นำงณัฐธิดำ  งำมชื่น   อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
10.  นำยอมเรศ  พรหมรำช  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

                                                                 ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี 
11.  นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
12.  นพ.ปรีดำ  วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
13.  นพ.ชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
14.  ร.อ.โยธิน  กุลศิลป์   แทน ผบ.นพค.23 
15.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นำยนุรัตน์  พรหมดี   แทนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
19.  น.ส.มณีรัตน์  เสนทับพระ  แทนสถิติจังหวัดเลย  
20.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
21.  นำยฉลอง  เผือกแสงทิพย์  เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
22.   นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
23.  นำงชะตำ  ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
24.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
25.  นำงพรผกำ  ศิริบุรี   แรงงำนจังหวัดเลย 
26.  นำงวษมล  มณีสุต   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
27.  นำงสำวกัณฐมณี  กุญชรมณี  แทนประกันสังคมจังหวัดเลย 
28.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
29.  นำยไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
30.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
31.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม  เกษตรจังหวัดเลย 
32.  นำยพิสิฐ  เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
33.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
34.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
35. น.ส.ปรำณี  ติรนวัฒนำนันท์  ขนส่งจังหวัดเลย 
36. นำยสุวัฒน์  มัตรำช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย        37.นำยทรงพฒุิ ….. 
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37. นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
38.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
39.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
40.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
41.  น.ส.สำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
42.  น.ส.จุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเทีย่วและกีฬำจังหวัดเลย 
43.  นำยธนกฤต  วรวงค ์   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
44.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
45.  น.ส.เยำวพำ  ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย  
46.  นำงสุดำรัก  ศรีสมบัติ  แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
47.  นำยไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลยเขต 19 
48. นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1 
49.  นพ.อำทิตย์  เล่ำสุอังกูร  ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนรินทร์ 
50.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
51.  นำงกมลวรรณ  ฉัตรถี   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
52.  นำยอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
53. นำยธันว ์  สินธวลัย   ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
54.  นำยธนภัทร  รีทหำร   แทนผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
55.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
56.  นำยวิญญู  เจ็กชื่น   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
57. นำงหัทยำ  ทิพยะวัฒน์  นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
58.  นำยเชำว ์  เฉลิมเกียรติ  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
59.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
60.  น.ส.วิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
61.  นำยพรเทพ  พงศ์โอภำส  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
62.  นำยบัญชำ  ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
63.  นำยธนภัทร  จันทรสีมำวรรณ  ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
64.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
65.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
66.  นำยเวช   ทองนำค   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย 
67.  นำยปรีชำ  แสงโสดำ   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
68.  นำยวชิำญ  ก ำเนิดกิจ  แทนผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
69.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน) 
70. นำยสุริยัน  เสมำ   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย  
71.  นำยเฉลิมชัย  จันทรศร  ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เลย  
72.  นำยนิมิต  ยังผ่อง   หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่ 
73. นำยถนอม  สมค ำ   แทนหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง 
74.  นำยส ำเร็จ  ภูแสนศรี   หัวน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
75.  นำยสมทรง  พรมมำปี   แทนหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
76.  ร.ต.ธงชัย  รำชบัณฑิต  แทนผบ.ร.8 พัน1 
77. ร.ต.อ.ฉมำบดี  สุริยอมร   แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
78.  ร.ต.อ.อนุชิต  ก้ำนพลู   แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 

 
79.ผศ.ชชัชัย…. 
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79.  ผศ.ชัชชัย  พีรกมล   แทนอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
80.  นำยบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
81.  ว่ำที่ร.ต.ประสำน จันทร์เมือง  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
82.  ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
83.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
84.   นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอเชียงคำน 
85.   นำยนที  พรมภักดี  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
86.   นำยประชำ  แสนกลำง  นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
87.   น.ส.ภูมำรินทร์  คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอภูเรือ 
88. นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
89. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
90. นำยประยูร  จันทร์สุข  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
91. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
92. นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  นำยอ ำเภอภูหลวง 
93. ว่ำที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
94. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
95. นำยอภินันต์  สุวรรณำโค  นำยอ ำเภอหนองหิน 
96. พ.ต.อ.ภำคภูมิ  พิสมัย   ผกก.สภเมืองเลย 
97. พ.ต.อ.ส ำเนำว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
98. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  อรัณยกำนนท์  ผกก.สภ.เชียงคำน 
99. พ.ต.ท.ธนเดช  ชนะพล   แทนผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
100.  พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
101.  พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ โพธิ์จันทร์  แทนผกก.สภ.ภูกระดึง 
102.  พ.ต.อ.สำยสิทธิ์ พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ 
103.  พ.ต.อ.ภำณุศักดิ์ เสมอศรี   ผกก.สภ.นำด้วง 
104.  พ.ต.อ.สุพจน์  ดวงไพชุม  ผกก.สภ.ภูหลวง 
105.  พ.ต.ต.จิรัสย์  แสนประสิทธิ์  แทนผกก.สภ.ปำกชม 
106.  ร.ต.อ.ชำญชัย  สุขพันธ์   แทนผกก.สภ.หนองหิน 
107.  พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ เนติเจริญรุจน์  แทนผกก.สภ.ท่ำลี่ 
108.  พ.ต.อ.ชำลี  เรียนถำวร  ผกก.สภ.ผำขำว 
109.  พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ศรีสุข   ผกก.สภ.นำแห้ว 
110.  พ.ต.ท.ปรีดำ  ผุยแสงพันธ์  ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
111.  พ.ต.ท.วิมล  นำมป้อง   แทนผกก.สภ.นำดินด ำ 
112.  พ.ต.ท.อรรคเดช บุญงำม   ผกก.สภ.โพนทอง 
113.  พ.ต.ท.ทวี  สำรกำล   แทนผกก.สภโคกงำม 
114.  ร.ต.อ.ปพนศักดิ์ กิจจ์กุลพัฒน์  แทนผกก.สภ.เชียงกลม 
115.  พ.ต.อ.ชนะพณ  สุวรรณศรีนนท์  ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
116.  นำยกวี  ไพศำลศรี  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
117.  นำยด ำรง  ทองศรี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
118.  นำยสัมพันธ์  คูณทวีลำภผล  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
119.  นำงสุภำวิตำ  ยำแพง   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
120.  นำยธนกฤต  ภัทรัธภธร  แทนผจก.พื้นที่พิเศษเลย 

 
121.นำยกุลวัชร….. 
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121. นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
122. นำยกุลวชัร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
123. นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
124. นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
125. นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
126. ว่ำที่ ร.ต.เกริก    กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
127. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
128. นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
129. นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
130. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
131. นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
132. นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
133. นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
134. นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ผบ.มทบ.28          ติดรำชกำร 
2. โยธำธิกำรจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
3. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
4. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง     ติดรำชกำร 
6. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2    ติดรำชกำร 
7. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
8. ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
9. ผอ.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
10. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
11. สรรพกรพืน้ที่เลย        ติดรำชกำร 
12. ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
13. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
14. ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย      ติดรำชกำร 
15. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดภำรกิจ 
16. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
17. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
18. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร 
19. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
20. ผู้บังคับกำรหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 21    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. ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม       ติดรำชกำร 
26. ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52 จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
27. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย    ติดภำรกิจ 

 
29.ผู้แทนนักเรียน…. 
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28.  ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
29.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
30.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
31.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
32.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
33.  นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
34.  ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย      ติดภำรกิจ 
35.  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
36. ปลัดเทศบำลเมืองเลย       ติดรำชกำร 
37. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
38. ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย   ติดภำรกิจ 
39. ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
40. ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทย      ติดภำรกิจ 
41. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดภำรกิจ 
42. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
43. ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
44. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
45. ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเลย     ติดรำชกำร 
46. ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
47. ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
48. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
49. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกจิ 
50. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
51. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
52. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
53. ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
54. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
55. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดภำรกิจ 
56. ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย(อบต.น้ ำสวย) ติดภำรกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยปริญญำ  ต้นสุวรรณ  ปลัดอำวุโสอ ำเภอนำด้วง 
2. นำยยุทธภูม ิ  รำมศิริ   ปลัดอ ำเภอวังสะพุง 
3. นำงสุขใจ  แก้วไสย์   เจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองวังสะพุง 
4. นำยมนัส  ภูม ี   ปลัดอ ำเภอหนองหิน 

 
  เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 4/2563  
              วันพุธที่ 29 เมษำยน  2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  

๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
 

3.กำรมอบเครื่องหมำย...... 
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3. กำรมอบเครื่องหมำยรักษำดินแดนยิ่งชีพ จ ำนวน 3 รำย (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดเลย) 

                    4. ข่ำวเด่นรอบเดือน เมษำยน  2563  (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
      1) นำยทวีวัฒน์  เสนำะล้ ำ ต ำแหน่งเดิม อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว
จังหวัดเลย ส ำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งอัยกำรจังหวัดเลย ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดเลย 
        2) นำงณัฐธิดำ งำมชื่น ต ำแหน่งเดิม อัยกำรจังหวัดประจ ำส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งอัยกำรจังหวัด   
คดีเยำวชนและครอบครวัจังหวดัเลย ส ำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 
        3)  นำยอมเรศ  พรหมรำช  ต ำแหน่งเดิม  อัยกำรจังหวัดประจ ำส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดเพชรบรูณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดเลย ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
       4)  นำยฉลอง  เผือกแสงทิพย์  ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด (สำขำ) 
(ผู้อ ำนวยกำรต้น) ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง 
เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย (ผู้อ ำนวยกำรสูง) ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
       5)  นำงสำวสำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ต ำแหน่งเดิม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
(ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำนนิติกำร) ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำ 
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำนนิติกำร) ส ำนักงำนบังคับคดี
จังหวัดเลย  
       6) นำงพรผกำ  ศิริบุรี  ต ำแหน่งเดิม แรงงำนจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรต้น) ส ำนักงำน 
แรงงำนจังหวัดมุกดำหำร ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง แรงงำนจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรต้น) 
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดเลย 
       7)  นำยนิมิต ยังผ่อง ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรอำวโุส ด่ำนตรวจพืชกระบี ่
ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหนง่ หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี ่อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย 
       8)  นำยวิเชียร  เปมำนุกรรักษ์ ต ำแหน่งเดิม  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำ 
ภูมิภำคที่ 7 (สังกัดกรมเจ้ำท่ำ กระทรวงคมนำคม) 
       9) น.ส.ภูมำรินทร์  คงเพียรธรรม ต ำแหน่งเดิม นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) 
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) 
อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
      10) นำยภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ ต ำแหน่งเดิม นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) 
อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) 
อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย  
      11) นำยนที  พรมภักดี ต ำแหน่งเดิม นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอนำแห้ว 
จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ (ผูอ้ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอด่ำนซ้ำย 
จังหวัดเลย  
 

 
12)นำยประชำ.... 

 

หน.สนจ.เลย 
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12) นำยประชำ   แสนกลำง  ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรต้น) 
อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน ได้รับแต่งตั้งให้รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ 
(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย  
      13) นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  ต ำแหน่งเดิม นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรต้น) 
อ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ 
(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย        
      14) นำยอภินันต์  สุวรรณำโค ต ำแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง 
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ 
(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
      15) นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์ ต ำแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง 
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ 
(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
      16) นำยประยูร  จันทรส์ุข  ต ำแหน่งเดิม จ่ำจังหวัดพิษณุโลก ที่ท ำกำรปกครอง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรต้น) 
อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีจังหวัดอื่น  
                                    1) นำยธวัชชัย  จิตต์ขันติวงศ์ อัยกำรจังหวัดเลย (อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน 
                               อัยกำรภำค 4 ) ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ 
                               ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีอำญำกรุงเทพใต้ 3 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
          2) นำยประยุทธ  แก้วยอด อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย 
   และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ 
   ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดกำญจนบุรี 
                                      3) นำยพงษ์ธนนท์  ปัญญำประชุม นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอภูหลวง 
                             จังหวัดเลย ย้ำยไปรักษำกำรต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอรัตนวำปี 

จังหวัดหนองคำย 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒           เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 3/๒๕63 ประจ าเดอืน มีนาคม ๒๕63   
        ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
         ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)       
         - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด   24    หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์          
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวดัเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 274  ลงวนัที่ 3   เมษำยน 2563  

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/2563 ประจ าเดือนมีนาคม 2563   
                      ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  

           ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 3 /2563 ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕63 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันจันทร์ที่ 30  มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

- ไม่มี    - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี4..... 
 

  หน.สนจ.เลย 

หน.สนจ.เลย 

http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ


คลัง จ.เลย 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

4.1  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม  2562 เห็นชอบเปลี่ยนวันฉัตรมงคลจำก
เดิมวันที่ 5 พฤษภำคมของทุกปี เป็นวันที่4 พฤษภำคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป  
เมื่อส ำนักงำนจังหวัดเลยได้รับแจ้งแนวทำงในกำรจัดงำนเนื่องในวันฉัตรมงคล ประกำรใด 
จะได้มีหนังสือแจ้งส่วนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ สมำคม ชมรม มูลนิธิ  ได้รับทรำบ
โดยด่วนต่อไป จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)          

   

         4.3   การรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 

      ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19 เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร รายการอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ได้แก่ 
หน้ากากอนามัย ๑๐,๐๐๐ ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส ๑๒๐ ชิ้น Cover All ๕๐ ชิ้น   

 บัดนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทาน ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสมพระเกียรติ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.4  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
                                   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน  2563  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6,015.78 
ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 936.72 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยจ ำนวน 2,007.31 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 33.37 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 52 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 

1)รำยจ่ำยประจ ำ..... 
 

     หน.สนจ.เลย      หน.สนจ.เลย 

     นพ.สสจ.เลย 

     นพ.สสจ.เลย 
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1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,660.32 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 12.23 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,808.32 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 67.97  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับ
ที่ 35 ของประเทศ  
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,355.46 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 924.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 198.99 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 5.93      ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 65 
ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 220.39 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 4.28 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 7.36 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 3.34 ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 20 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1) งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 44.69 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 5.16 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 11.55 ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ล ำดับที่ 41 ของประเทศ 
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 175.70 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 4.17 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 2.20 ล้ำนบำท  
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 8 ของประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น  
611.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 466.99 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76.39 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 454.07 
ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม   รับทราบ   

4.5  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน เมษายน 2563 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน พฤษภาคม  2563  (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)         
สภาวะอากาศทั่วไป ประจ ำเดือนพฤษภำคม บริเวณจังหวัดเลยในระยะครึ่งแรกของเดือน 
ลักษณะอำกำศจะแปรปรวน ยังคงมีอำกำศร้อนอบอ้ำวโดยทั่วไป กับมีอำกำศร้อนจัดและมี
ฝนฟ้ำคะนองหลำยพ้ืนที่ในบำงวัน จำกนั้นในช่วงปลำยเดือน ปริมำณและกำรกระจำยของ
ฝนจะเพ่ิมขึ้น โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมำก
บำงแห่งในบำงวัน จะมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ บริเวณจังหวัดเลย ปริมำณฝนรวมจะใกล้เคียงหรือสูงกว่ำค่ำปกติส่วน
อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุด 39 -40 
องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 22-24 องศำเซลเซียส 
ข้อควรระวัง ในช่วงครึ่งเดือนอำจจะมีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยจะมีลักษณะพำยุฝนฟ้ำ
คะนองลมกระโชกแรงและอำจมีลูกเห็บตกในบำงพ้ืนที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
อำคำรบ้ำนเรือนและเรือกส่วนไร่นำได้ ขอให้ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศ
ประจ ำวันจำกศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยำ อย่ำง
ใกล้ชิดต่อไป 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

/4.6รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ....... 
 
 

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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4.6 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2563 ประจ าเดือน  เมษายน  2563  (โครงการชลประทานเลย) 
  สถานการณ์น้ าฝนปัจจุบัน  

- ฝนเฉลี่ยอ ำเภอเมืองเลย (สถำนีอุตุนิยมวิทยำ)(เกณฑ์ฝนเฉลี่ย 30 ปี จ.เลย 1,237.5 มม./ปี) 
ฝนปี 2562 เท่ำกับ 625.9 มม. (ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 49 %) 
ฝนปี 2563 – สะสมถึงวันนี้ เท่ำกับ 161.70 มม. 
 - ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 14 แห่ง 39.833 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  
34.39 % 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  7 . 5 6 6  ล้ ำ น  ล บ . ม .  
คิดเป็น  26.34 % ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.)  แนวโน้มลดลง 
- อ่ำงฯน้ ำหมำน  ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +298.45 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 4.101ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 15.48 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย  ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +288.99 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 19.706 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 55.03 % 
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) 

มติที่ประชุม รับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
                             การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค เพื่อรับมือเชื้อไวรัสโควิด 19 
มำตรกำร/แนวทำง ในกำรแก้ไขปัญหำ แบ่งเป็น  2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน และระยะ
ปำนกลำง ดังนี้   
       1. ระยะเร่งด่วน 
       (1) บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) มีมำตรกำรในกำรผ่อนผัน กรณีมีกำรขอ
เลื่อนก ำหนดกำรบิน สำมำรถเลื่อนได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยำยน 2563 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
แต่หำกนักท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องเลื่อนต่อไปอีก จะเลื่อนได้ไม่เกิน
วันที่ 15 ธันวำคม 2563  และจะต้องพิจำรณำว่ำ เป็นกำรเลื่อนในเส้นทำงเดียวกัน
หรือไม่ หำกเปลี่ยนเส้นทำงอำจมีค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเพ่ิม 
       (2) บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้แบ่งกลุ่มบัตรโดยสำรเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มบัตรโดยสำรแบบซีรีย์  
ซึ่งบริษัททัวร์ได้วำงมัดจ ำบัตรโดยสำรเครื่องบินตลอดทั้งปี (แบบระยะยำว) ในเส้นทำง
ญี่ปุ่น ทำงสำยกำรบินนกแอร์จะพิจำรณำมำตรกำรยกเลิกค่ำธรรมเนียมให้ แต่ยังคงเก็บค่ำ
ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้น และกลุ่มบัตรโดยสำรแบบกลุ่ม สำมำรถน ำไปใช้ในภำยหลังได้ (ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี) เพ่ือให้บริษัททัวร์ มีระยะเวลำและควำมคล่องตัวในกำรจัดกำร
ธุรกิจ รวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้มีทำงเลือกในกำรเดินทำงและได้รับเงินคืนจำกบริษัททัวร์
มำกที่สุด 
 
 
 

/(3)กรมท่ำอำกำศยำน….. 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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       (3) กรมท่ำอำกำศยำน จะพิจำรณำเสนอมำตรกำรในกำรปรับลดค่ำบริกำรในกำรขึ้น
ลงของอำกำศยำนแก่สำยกำรบินในช่วงภำวะวิกฤตนี้ รวมถึงจะเสนอให้ปรับลดค่ำเช่ำของ
ผู้ประกอบกำรรถเช่ำที่ ใช้ พ้ืนที่ของสนำมบิน  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ 
      (4) กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยกรมกำรท่องเที่ยวจะตั้งศูนย์ประสำนกำร
แก้ไขปัญหำร่วมกับกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว และสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวเรียกร้องขอ
เงินค่ำบริกำรน ำเที่ยวคืนจำกบริษัททัวร์ ซึ่งจะก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรำ  28 แห่ง
พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทระหว่ำงนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ และสำยกำรบิน ให้สำมำรถตกลงเจรจำหำข้อยุติ
ในส่วนค่ำเสียหำยกันได้อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมทุกฝ่ำย 
        2. ระยะปานกลาง 
        กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำจะทบทวนกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมเติมรำยละเอียด กำรประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวมำกขึ้น  โดยให้
คุ้มครองกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่องเที่ยวเนื่องจำกกรณีภำวะวิกฤตต่ำง ๆ รวมถึงกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับควำม
คุ้มครองและลดควำมเสียหำยต่อทุกภำคส่วนในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว และเมื่อ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID - 19) ดีขึ้น 
กรมกำรท่องเที่ยวและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะร่วมหำรือแนวทำง เพ่ือเยียวยำและแก้ไข
ปัญหำให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรต่อไป 
         นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID - 19) เพ่ือลดโอกำสกำรแพร่เชื้อเข้ำสู่ประเทศไทย โดยกรมกำรท่องเที่ยวจะขอ
ควำมร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวในกำรงดกำรจ ำหน่ำยรำยกำรน ำเที่ยวไปยัง
ต่ำงประเทศ (Outbound) ในช่วงเวลำนี้ และกรมกำรท่องเที่ยวจะเป็นตัวกลำงในกำร
เจรจำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ได้ขำยรำยกำรน ำเที่ยวไปยังต่ำงประเทศใน
ช่วงเวลำนี้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ซื้อรำยกำรน ำเที่ยวดังกล่ำว เพ่ือเลื่อนก ำหนดกำรเดินทำง
ไปท่องเที่ยวภำยหลังจำกท่ี เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ยุติกำรระบำด 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำโครงกำร “ซ่อม – สร้ำง” 
ก้ำวข้ำมวิกฤติ  โดยใช้งบประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ภำยใต้แผนพัฒนำฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ตำมพระรำชก ำหนดกู้เงินฉุกเฉิน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดงำน  เน้นกำรซ่อม
สร้ำงสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในชุมชน 

ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ เดือนกุมภำพันธ์ ปี 2563) 
*** จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเลย เดือนกุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน  155,403  คน  
*** รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย เดือนกุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน  368.79  ล้ำนบำท  
(ท่ีมำ : กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 
 
 
 

/คณะที่ ๒  …… 
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คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและเลขานุการ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

      1. กรอบกำรพัฒนำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดเลยสถำนกำรณ์  
      ด้ำนพืช ปศุสัตว์ และประมงในพ้ืนที่จังหวัดเลย 

ด้านพืช 
1)พืชอนำคต ได้แก่ กำแฟ หมำกค้อ อะโวคำโด แมกคำเดเมีย ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย : วิจัยและ
ขยำยพันธุ์ดีสู่เกษตรกร 
2)เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ ได้แก่ ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง อ้อย
โรงงำน ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ข้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 - ให้ค ำแนะน ำ และประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 - ตรวจสอบกำรขึ้นทะเบียนข้อมูลเกษตร 
3) พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ 1) ไม้ดอกไม้ประดับอ ำเภอภูเรือ 2)มะม่วง
ต ำบลบุฮมอ ำเภอเชียงคำน 3)พุทรำนมสด ต.ปำกตม อ.เชียงคำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 - ลงพ้ืนที่ติดตำมกำรกระจำยสินค้ำของเกษตร (มะม่วง) ที่ประสำนปัญหำวิกฤตเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19  
 - ร่วมประชุมหำรือเรื่องช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรและสินค้ำเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ2019 
(COVID-19) 
 - หำพ้ืนที่จ ำหน่ำยผลผลิตสู่ผู้บริโภค 

ด้านปศุสัตว์ 
1.  ทำงเลือกใหม่   2. พัฒนำคุณภำพกำรผลิต โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1)ลงพ้ืนที่ให้ค ำแนะน ำกำรจัดท ำแผนโครงงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงงสัตว์ฯ เสนอขอสินเชื้อ ธ.ก.ส. 
2)ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคป้องกันไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง 
3)ประเมินรับรองฟำร์มที่มีระบบกำรป้องกันโรคและกำรเลี้ยงที่เหมำะสม 
4)ตรวจติดตำมกำรขอรับรองมำตรฐำนฟำร์มโคนม 
 

/ด้ำนเกษตรกรรมยั่งยืน…. 
 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 
 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 



พาณิชย์ จ.เลย 
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ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
1.  เกษตรทฤษฎีใหม่ จ ำนวน 34,820.3 ไร่   
2.  เกษตรธรรมชำติ จ ำนวน 2,372.35 ไร่ 
3.  เกษตรผสมผสำน จ ำนวน 1,821 ไร่  
4.  วนเกษตร  จ ำนวน 406 ไร่ 
5.  เกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 842 ไร่ 

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

   ปริมำณผลผลิตผลไม้ที่มีในจังหวัดเลยมีประมำณ 44,508 ตัน อ ำเภอที่ปลูกมำก คือ 
อ ำเภอเชียงคำน และ อ ำเภอปำกชม พันธุ์ที่ปลูกมำก คือ พันธุ์เขียวเสวย และ โชคอนันต์ 
สัดส่วนกำรตลำด ขำยในประเทศร้อยละ 40 ส่งออกไปต่ำงประเทศ ร้อยละ 30 และส่ง
โรงงำน ร้อยละ 30 ซึ่งปัจจุบันปรำกฏว่ำสถำนกำรณ์ด้ำนกำรตลำดมะม่วงได้รับผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส COVID-19 และยังประสบปัญหำด้ำนควำมคล่องตัวใน
กำรส่งขนส่งสินค้ำ ส่งผลให้ปริมำณกำรส่งออกมะม่วงไปต่ำงประเทศลดลง ตลอดจนโรงงำน
แปรรูปมะม่วงหลำยแห่งหยุดกำรผลิต ส ำหรับโรงงำนที่ยังมีกำรแปรรูปมะม่วงรำยใหญ่
หลำยแห่งหยุดรับซื้อเนื่องจำกรับซื้อไปจนเต็มโควต้ำ เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรในกำร
ระบำยผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ำยขึ้น และส่งเสริมให้มีกำรบริโภคมะม่วงภำยในจังหวัด 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ได้บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
น ำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบุฮม ต ำบลบุฮม อ ำเภอเชียงคำน น ำผลผลิตมะม่วงมำ
จ ำหน่ำย ณ บริเวณด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันพุธ และมี
หนังสือจำกจังหวัดเลยขอควำมร่วมมือช่วยรับซื้อผลผลิตมะม่วงหวัดเลย โดยขอควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอทุกอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สถำบันกำรเกษตร/
สหกรณ์ และร้ำนค้ำธงฟ้ำรำคำประหยัดเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น ฯลฯ แจ้งค ำสั่งซื้อไปยัง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ผ่ำนส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย ทำงโทรสำร 0-4281-2612  
หรือ E-Mail: ly_ops@moc.go.th หรือติดต่อผ่ำนระบบออนไลท์ 
มอบ ผอ.รพ.เลย / นพ.สสจ.เลย / ผบ.เรือนจ าจังวหัดเลย / สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มเกษตรกร ส าหรับท่านใดมีความประสงค์จะซื้อให้แจ้งพาณิชย์จังหวัดเลย 

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 าเภอท่าลี ่
1. กำรส่งเสริมอำชีพและพัฒนำอำชีพ (เกษตรอินทรีย์) 
2. กำรดูแลคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส           

     รับทราบ 
อ าเภอนาแห้ว 
1. จิตอำสำฯ ช่วยเหลือผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำส 
2. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ     
/คณะที่ ๖…. 

 

นอ.ท่าลี่ 
 
มติที่ประชุม 
 
นอ.นาแห้ว 
 

ประธาน 
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คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม      
            (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    
                           กำรประชำสัมพันธ์เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  น ำเสนอเป็นวีดีทัศน์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
๗.๑ แนวทำงกำรเปิดและปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้โรงเรียนเปิดและปิดภำค
เรียน ดังต่อไปนี้ 
๑) ภำคเรียนที่ ๑ วันเปิดภำคเรียน วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีวันปิดภำคเรียน เว้น
แต่โรงเรียนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนครบตำมหลักสูตรแล้ว 
๒) ภำคเรียนที่ ๒ วันเปิดภำคเรียน วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ วันปิดภำคเรียน วันที่ ๑ – ๑๕ 
พฤษภำคม ๒๕๖๔ จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๕ วัน  
๗.๒ แนวทำงกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
๑) วิธีกำรรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ รับสมัคร
นักเรียนในวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓  
๒) วิธีกำรสอบคัดเลือก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใช้วิธีกำรสอบ
คัดเลือกโดยกำรจัดสอบและไม่ใช้วิธีออนไลน์ โดยด ำเนินกำรภำยใต้แนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
๓) เวลำในสอบคัดเลือก โรงเรียนด ำเนินกำรจัดสอบคัดเลือกในวันเสำร์หรืออำทิตย์ โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะพิจำรณำวันที่เหมำะสมในช่วงเดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๓ และโรงเรียนต้องด ำเนินกำรสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภำยในครึ่งวัน 
๗.๓ นักเรียนที่มีผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ตำมท่ี สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรจัดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนชั้น 
ป.๖ , ม.๓ และ ม.๖ และประกำศผลกำรสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีนักเรียนในจังหวัด
เลยที่มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ ำนวน ๑๔ รำย ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
/คณะที่ ๘… 

 

ผู้แทนศึกษาธิการ  
จ.เลย 

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

   กำรประชำสัมพันธ์เรื่อง ไวรัสโคโรนำ (COViD-19) ของชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่ำง 
                               (โดยวีดีทัศน์/VDO) 

มติที่ประชุม         รับทราบ      
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

    6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 32 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 7  เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  -  เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567)  35  เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนเมษำยน 2563 

 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย          
ประจ ำเดือนมีนำคม 2563  โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่               
ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำน    
เหมืองแพร่  อ ำ เภอนำแห้ว  มีมูลค่ำกำรค้ำรวมจ ำนวน 1,110.71 ล้ำนบำท  
แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำ เข้ ำจ ำนวน 733.39 ล้ ำนบำท และมูลค่ำกำรส่ งออก  
จ ำนวน 377.32 ล้ำนบำท ขำดดุลกำรค้ำ 356.07 ล้ำนบำท 
มูลค่าการส่งออก เดือนมีนำคม 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจ ำนวน 308.63 ล้ำนบำท   
เพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 26.26  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 9.30 โดยสินค้ำที่มีกำร
ส่งออกเพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่แล้วได้แก่ สินค้ำเชื้อเพลิง สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง สินค้ำยำนพำหนะ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้ำประมงปศุสัตว์ 
มูลค่าการน าเข้า เดือนมีนำคม 2563  มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจ ำนวน 733.39 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว 136.55  ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.70 โดยสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำ
มำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ สินค้ำกสิกรรม สินค้ำแร่ สินค้ำไม้ ไม้แปรรูป
และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 
การค้ารวม เดือนมีนำคม 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม จ ำนวน 1,110.71 ล้ำนบำท ลดลงจำก
เดือนที่แล้วจ ำนวน 67.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.76  
ดุลการค้า เดือนมีนำคม 2563 ไทยขำดดุลกำรค้ำจ ำนวน 356.07 ล้ำนบำท  
ลดลงจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 205.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 36.56  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 
/6.3 ข้อมูลภำพรวมเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัดเลย….. 

 

    หน.สนจ.เลย 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนมีนาคม2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย เดือนมีนำคม 2563 มีแนวโน้มหดตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ  
ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัวตำมภำคเกษตร ภำคบริกำร และภำคอุตสำหกรรม ด้ำนอุปสงค์
คำดว่ำจะหดตัวตำมกำรลงทุนภำคเอกชน กำรใช้จ่ำยภำครัฐ ในขณะที่กำรบริโภคเอกชนมูลค่ำ
กำรค้ำชำยแดนคำดว่ำจะขยำยตัว ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       วันจันทร์ที่ 20 เมษำยน 2563 คณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดเลย (คบจ.เลย) ร่วม
ประชุม คบจ. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมร่วมสนับสนุนกำรลงพ้ืนที่ ตรวจสอบกำรประกอบ
อำชีพและผลกระทบจำก COVID – 19  

/ของผู้ขอทบทวน....... 
 

 คลัง จ.เลย 
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ของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตำมมำตรกำรชดเชยรำยได้แก่ลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรที่ได้รับ
ผลกระทบหรือผู้ ได้รับผลกระทบอ่ืนๆ ของกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ  
(COVID-19) (มำตรกำรชดเชยรำยได้ฯ) และติดตำมควำมคืบหน้ำ กำรด ำเนนงำนตำม
เกณฑ์กำรพิจำรณำคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 กองทุนขยะ 18 ล้ำนบำท ได้จ่ำยสมำชิก 9 ล้ำนบำท เหลือ 9 ล้ำนบำท ส ำหรับคนที่
น ำขยะมำขำยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรของคณะกรรมกำรโรคติดต่อตำมเหมำะสม  
มอบท้องถิ่นจังหวัดเลยประสำนหน่วยเกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
7.2  ครม. มีมติเห็นชอบจ่ำยเงินเยียวยำเพ่ือบรรเทำผลกระทบคนพิกำรที่ได้รับผลกระทบจำก 
กำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) (สนง.พัฒนำสังคมฯ จ.เลย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 เห็นชอบมำตรกำรเยียวยำช่วยเหลือคน
พิกำรในช่วงภำวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ตำมที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยให้มีกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเยียวยำคนพิกำร เฉพำะคนที่
มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำนวน 2.03 ล้ำนคน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 63) คนละ 
1,000 บำท จ ำนวน 1 ครั้ง จำกงบประมำณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภำพชีวิตคน
พิกำร (กองทุนฯ) ภำยในกรอบวงเงิน จ ำนวน 2,027.46 ล้ำนบำท พร้อมเห็นชอบให้คน
พิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เป็นกรณีพิเศษ) เพ่ือกำรประกอบอำชีพใน
สภำวะวิกฤต COVID–19 ในวงเงินกู้รำยละไม่เกิน 10,000 บำท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ ำ
ประกัน ไม่มีดอกเบี้ย และให้เริ่มช ำระหนี้เมื่อพ้นก ำหนด 12 เดือน  
เนื่องจำกกลุ่มผู้ดูแลคนพิกำรต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลือเรื่องกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยไม่
ต้องมีผู้ค้ ำประกัน เพรำะมีคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรจ ำนวนมำกที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
เงินกู้ของกองทุนฯ ได้ และไม่สำมำรถออกจำกบ้ำนได้ ซึ่งกำรให้กลุ่มคนเหล่ำนี้ได้สำมำรถ
กู้ยืมได้ โดยไม่มีผู้ค้ ำประกันจะท ำให้สำมำรถประกอบอำชีพที่บ้ำนหรือในชุมชนได้
นอกจำกนี้ ครม.ยังเห็นชอบในหลักกำรให้ปรับสวัสดิกำรเบี้ยควำมพิกำร ให้แก่ผู้ถือบัตร
ประจ ำตัวผู้พิกำรที่อำยุไม่เกิน 18 ปี จ ำนวน 1.2 แสนคน จำกเดือนละ 800 บำท  
เป็น 1,000 บำท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
7.3 รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและขอรับกำรสนับสนุนจำก 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในภำรกิจสนับสนุนระบบสื่อสัญญำณ 
เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ป้องกำรกำรแพร่เชื้อโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ 2019 COVID-19 
รำยละเอียดดังนี้ 
1. ติดตั้งระบบสื่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือเชื่อมต่อเข้ำกับระบบเฝ้ำระวังผู้ติด
เชื้อของ สภ.เมืองเลย บริเวณบ้ำนปำกภู  
2. ติดตั้งระบบสื่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือเชื่อมต่อเข้ำกับระบบเฝ้ำระวังผู้ติด
เชื้อของ สภ.เมืองเลย บริเวณบ้ำนก้ำงปลำ 
3. ติดตั้งระบบสื่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และ โทรศัพท์รองรับ FAX ประจ ำ
ศูนย์บริหำรฯ ศำลำกลำง ชั้น 4 
 
 

/4.เตรียมควำมพร้อมรอกำรติดตั้งระบบสื่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต… 
 

 โทรศัพท์ จ.เลย 

 รอง ผวจ. 
(นายโสภณ  สุวรรณรัตน์) 

พมจ.เลย 
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4. เตรียมควำมพร้อมรอกำรติดตั้งระบบสื่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ประจ ำ
สถำนที่กักตัว ณ กองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเลย ที่ 1 และ 2  
5. สนับสนุนตู้โทรศัพท์ให้โรงพยำบำลเชียงคำน จ ำนวน 2 ตู้ เพ่ือน ำไปจัดท ำตู้พ่นเชื้อ 
และตู้คัดกรองผู้ป่วย 
6. สนับสนุนตู้โทรศัพท์ให้โรงพยำบำลค่ำยศรีสองรัก จ ำนวน 2 ตู้ เพ่ือน ำไปจัดท ำ 
ตู้พ่นเชื้อ และตู้คัดกรองผู้ป่วย 
คลังจังหวัด ในการรับลงทะเบียนจ าเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่ โทรศัพท์
จังหวัดมีบริการสนับสนุนหรือไม่ 
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  ได้รับมอบหมำยภำรกิจจำกสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ให้ด ำเนินกำรขยำยบริกำรโครงสร้ำงโทรคมนำคมพ้ืนฐำน สู่พ้ืนที่
ชนบท ห่ำงไกล ได้แก่ โครงกำรเน็ตประชำรัฐ พ้ืนที่จังหวัดเลย 224 หมู่บ้ำน  
มีอินเทอร์เน็ต และสัญญำณ WiFi ประจ ำหมู่บ้ำนดังกล่ำว  และโครงกำรจัดให้มีสัญญำณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพ้ืนที่ชำยขอบ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่
ชำยขอบ (Zone C+) หรือโครงกำรเน็ตชำยขอบ ของส ำนักงำน กสทช. ที่มอบหมำยให้  
ทีโอที ด ำเนินกำร ในพื้นที่จังหวัดเลย กว่ำ 154 หมู่บ้ำน  จะมีสัญญำณ WiFi ครอบคลุม
พ้ืนที่ดังกล่ำวซึ่งกำรใช้งำนโดยจับสัญญำณ WiFi ที่มีชื่อ SSID : MDES  หรือ  NBTC  
แล้วท ำกำรลงทะเบียนด้วยบัตรประจ ำตัวประชน 13 หลัก  ระบบจะส่ง SMS รหัสยืนยัน
กลับมำที่โทรศัพท์มือถือ แล้วรหัวยืนยันลงทะเบียน จะท ำให้ใช้ได้ทุกสถำนที่ ที่มีสัญญำณ 
WiFi เช่น โรงเรียน   รพสต. ทีมีจุดติดตั้ง ดังกล่ำว โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  ด้วยควำมเร็ว 
100/50 Mbps 
มอบคลังจังหวัดเลยประสำนโทรศัพท์จังหวัดร่วมกันด ำเนินงำน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
กำรจัดหน่วยบริกำรจังหวัดเลยเคลื่อนที่ซึ่งได้งดให้บริกำร 3 ครั้งแล้ว ในกำรนี้ขอเรียน
เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรออกหน่วยอีกครั้งในวันพุธที่ 13 พฤษภำคม 
2563 รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 

 ประธาน 

โทรศัพท์ จ.เลย 

 ประธาน 

 ปลัดจังหวัดเลย 


