
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว541        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                   9 มิถุนำยน 2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 

เรียน ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๒๘, ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย,รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย  
อัยกำรจังหวัดเลย, อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย, อัยกำรคุ้ มครองสิ ทธิ ฯ (ส .ค .ช. ) ,  
ผบ.นพค.๒๓, รอง ผอ.รมน.จว.ลย. , ผบ.ร.๘ พัน ๑, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย,หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ส่วนภูมิภำคทุกส่วน,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 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขและใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 โดยมีกำรประกำศให้เป็นโรคติดต่ออันตรำย ล ำดับที่ 14 ในส่วนของจังหวัดเลยก ำหนดใช้กลไกคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเลย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 เป็นต้นไป ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวดัเลย ฯลฯ ครั้งที่ 5/2563 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 
2563 วันพฤหัสบดีที่  28 พฤษภำคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 22 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบ 
รำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่  www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ   
(ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2563 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563 ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว  
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 6/๒๕๖3 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563  
ก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5   
ศาลากลางจังหวัดเลย และผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม
ประชุมกรมการจังหวัดเลย  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 มิถุนายน 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 5/2563  

วันพฤหัสบดีที ่28 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.  นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.   นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.   นำยปัญญำ  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
4.   พ.ต.อ.พันชัย  ชมภูจันทร์  แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
5.   พ.อ.สมหมำย  บุษบำ   รองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
6.  นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
7.   นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดเลย  
8.  นำงณัฐธิดำ  งำมชื่น   อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
9.   นำยอมเรศ  พรหมรำช  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

                                                                 ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี 
10.  นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
11.  นพ.สมชำย  ชุมภูค ำ   แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
12.  นพ.ชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
13.  ร.อ.ชินกร  กุตัน   แทน ผบ.นพค.23 
14.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
15.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
16.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
17.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
18.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
19.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
20.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
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.  นำงอมรรัตน์  หัวใจแก้ว  แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
31.  นำยพิสิฐ  เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
32.  นำยชูศักดิ์  ศิริกำญนวงศ์  แทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
33.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
34.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  

35.น.ส.ปรำณี....... 
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35.  น.ส.ปรำณ ี  ติรนวัฒนำนันท์  ขนส่งจังหวัดเลย 
36.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
37.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
38.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ ์ แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
39.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
40.  น.ส.สำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
41.  น.ส.จุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
42.  นำยนเรศวร์  แพงมำ   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
43.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
44.  น.ส.เยำวพำ  ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย  
45.  นำงสุดำรัก  ศรีสมบัติ  แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
46.  นำยไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลยเขต 19 
47.  นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต1 
48.  นำยประยงยุทธ  ธีระนันท์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต2 
49.  นำยเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ   ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 
50.  นำยนิรัติศัย  ชิณกะธรรม  ผอ.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 
51.  นพ.อำทิตย์  เล่ำสุอังกูร  ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนรินทร์ 
52.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
53.  นำยสุมิตร  อนุนิวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
54.  นำยอัศนีย์  นำรำศี   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
55.  นำยธันว ์  สินธวลัย   ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
56.  นำยประเมิน  จันทวงศ์   ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
57.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
58.  พ.ต.อ.ชนะพณ  สุวรรณศรีนนท์  ผู้ก ำกบกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
59.  นำยอำคม  ปรีดำ   แทนนำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
60.  นำงพิชญำดำ  ไชยภำษ ี  แทนนำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
61.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
62.  นำยสืบสกุล  ค ำหอม   แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
63.  นำยบัญชำ  ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
64.  นำยธนภัทร  จันทรสีมำวรรณ  ผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
65.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
66.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
67.  นำยวิญญู  เจ็กชื่น   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินเลย 
68.  นำยสุริยัน  เสนำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
69.  น.ส.ธำรำรัตน ์  บุญเรืองศรี  แทนผอ.ศูนยว์ิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
70.  นำยบุญรอด  ค ำทะริ   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
71.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน) 
72. นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
73. นำยเฉลิมชัย  จันทรศร  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เลย  
74.  นำยวรวุฒิ  ธัญญำยงค์  แทนหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
75.  นำยนพคุณ  วงศ์สง่ำ   หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก 

 
/ร.ท.วิทยำ…. 
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76.  ร.ท.วิทยำ  ประทุมภำ  แทน ผบ.ทพ.21 
77.  ร.อ.จ ำนงค์  หำบ้ำนแท่น  แทนผบ.ร.8 พัน1 
78.  ร.ต.อ.อัศวิน  สีดำ   แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
79.  ร.ต.อ.อนุชิต  ก้ำนพลู   แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
80.  ผศ.ชัชชัย  พีรกมล   แทนอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
81.  นำยบรรจง  สุรพุทธ   แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
82.  นำยเดชำ  พุทธมำศ  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
83.  นำงกชพร  มณีพงษ์   แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม 
84.  ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
85.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
86.   นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอเชียงคำน 
87.   นำยนที  พรมภักดี  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
88.   นำยประชำ  แสนกลำง  นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
89.   น.ส.ภูมำรินทร์  คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอภูเรือ 
90. นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
91. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
92. นำยประยูร  จันทร์สุข  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
93. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
94. นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  นำยอ ำเภอภูหลวง 
95. ว่ำที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
96. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
97. นำยอภินันต์  สุวรรณำโค  นำยอ ำเภอหนองหิน 
98. พ.ต.อ.ภำคภูมิ  พิสมัย   ผกก.สภเมืองเลย 
99. พ.ต.ท.บัญชำ  ศรีสร้อย   แทนผกก.สภ.วังสะพุง 
100. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  อรัณยกำนนท์  ผกก.สภ.เชียงคำน 
101. พ.ต.ท.ธนเดช  ชนะพล   แทนผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
102.  พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
103.  พ.ต.อ.สำยสิทธิ์ พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ 
104.  พ.ต.ท.บรรเจิด  จูจันทร์   แทนผกก.สภ.นำด้วง 
105.  พ.ต.อ.สุพจน์  ดวงไพชุม  ผกก.สภ.ภูหลวง 
106.  พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ เนติเจริญรุจน์  แทนผกก.สภ.ท่ำลี่ 
107.  พ.ต.ท.จันทรัตน์ ยอดสิทธ์  แทนผกก.สภ.นำแห้ว 
108.  พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ บุญโชติ   ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
109.  พ.ต.ท.อรรคเดช บุญงำม   ผกก.สภ.โพนทอง 
110.  พ.ต.ท. ทว ี  สำรกำล   แทนผกก.สภโคกงำม 
111.  นำยสังคม  นำเลำ   แทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
112.  นำงกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม   นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย 
113.  นำยด ำรง  ทองศรี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
114.  นำยสัมพันธ์  คูณทวีลำภผล  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
115.  นำงสุวรรณำ  นำอุดม   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
116.  นำยธรรมนูญ  ภำคธูป   ผจก.พื้นที่พิเศษเลย 
117.  นำยประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย 

 
/นำงสำวธนวัน….. 
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118.  นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย 
119.  นำยสุวิทย์  อุ่นขำว   แทนโทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
120.  นำยบุญส่ง  ธิติกำญจน์พจนำ  ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเลย 
121.  นำยวิชำญ  โคตรจันทร์อุด  ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
122.  นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
123.  นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
124.  นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
125.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
126.  นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
127.  นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
128.  นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
129.  นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
130.  นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
131.  นำงสำวภัทรำภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
132.  นำงสำวอภัสรำ สีปำ   นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
133.  นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
134.  นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
135.  นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย (นำยชนำส  ชัชวำลวงศ์)    ติดรำชกำร 
2. เกษตรจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
3. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
4. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง     ติดรำชกำร 
6. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
7. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
8. สรรพกรพื้นที่เลย        ติดรำชกำร 
9. ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย        ติดรำชกำร 
10. ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
11. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
12. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย     ติดรำชกำร 
13. ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย      ติดรำชกำร 
14. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
15. หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
16. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
17. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดภำรกิจ 
18. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง     คิดภำรกิจ 
19. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
20. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต     ติดรำชกำร 
21. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
22. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
23. สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 

/สำรวตัรสถำนี... 
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24. สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
25. ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52 จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
26. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย    ติดภำรกิจ 
27. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
28.  ผกก.สภ.ภูกระดึง       ติดรำชกำร 
29.  ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
30.  ผกก.สภ.ผำขำว        ติดรำชกำร 
31.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
32.  ผกก.นำดินด ำ        ติดรำชกำร 
33.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
34.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
35.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
36.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
37.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
38.  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
39.  ปลัดเทศบำลเมืองเลย       ติดรำชกำร 
40.  ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
41.  ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทย      ติดภำรกิจ 
42.  ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดภำรกิจ 
43.  หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
44.  ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
45.  หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
46.  ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
47.  ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
48.  ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
49.  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
50.  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
51.  นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
52.  ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
53.  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
54.  ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดภำรกิจ 
55.  ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย(อบต.น้ ำสวย) ติดภำรกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พ.ต.ท.กันต์พจน์  แจ่มปรำงค์ทอง  สนง.ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
2. นำยวิชำญ  ก ำเนิดชิต  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
3. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
4. นำยอัครวินท์  วันทะมำตร์  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
5. นำยบุญบำรมี  มณีศรี   ปลัดอ ำเภอปำกชม 
6. นำยอุทร   เปรี้ยวปรี  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
7. นำงอรทัย   วรสำร   เสมียนตรำอ ำเภอปำกชม 
8. นำยปองภำพ  บุญประคอง  ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
9. นำยวิทยำ  แก้วบุญรอด  เจ้ำหน้ำที่ปกครองอ ำเภอนำแห้ว 
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10. ส.อ. สด   พรมวัง   เจ้ำหน้ำที่อ ำเภอนำแห้ว 
11. น.ส.พิจิกำญจน์  เดชะ   ปลัดอ ำเภอเอรำวัณ 
12. นำยกิตติวัชร ์  แยมดี   ปลัดอ ำเภอเชียงคำน 
13. นำงนันทิยำ  ศรีทัดจันทำ  เกษตรอ ำเภอภูเรือ 
14. นำยมนัส  สัมณะ   พัฒนำกำรอ ำเภอภูเรือ 
15. นำยยุทธนำ  ทุมอำจ   ท้องถิ่นอ ำเภอภูเรือ 

 
 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 5/2563  
              วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม  2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  

๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
3. กำรมอบเกียรติบัตรให้แก่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรตัดเย็บหน้ำกำกอนำมัย  

                                   เพ่ือน ำไปแจกจ่ำยแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส อำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) และ 
                                   ประชำชนในจังหวัดเลย จ ำนวน 9 แห่ง (ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
                      4. ข่ำวเด่นรอบเดือน พฤษภำคม 2563   (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

          1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
- นำยศิวเรศ   ธรรมวิเศษ  พลังงำนจังหวัดขอนแก่น (ผู้อ ำนวยกำรสูง) ได้รับแต่งตั้ง 
ให้มำรักษำรำชกำรแทน พลังงำนจังหวัดเลย ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
   1.๒  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีจังหวัดอื่น  
                                - นำยนรินทร์  สุวรรณโน  พลังงำนจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
   พลังงำนจังหวัดสมุทรสงครำม ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสมุทรสงครำม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒           เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕63 ประจ าเดอืน เมษายน ๒๕63   
                               ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที่ 29  เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  

        ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)  
         - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด   18    หน้ำ โดยส ำนกังำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์          
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวดัเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 434  ลงวนัที่ 12  พฤษภำคม  2563 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕63 ประจ าเดือน เมษายน  
 ๒๕63  ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที่ 29  เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  

                                 ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย  ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 4 /2563 ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕63 ซึ่งจัดประชุมฯ  
   เม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

- ไม่มี    - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี4..... 
 

หน.สนจ.เลย 

  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
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

    4.1 (1) การก าหนดวันหยุดราชการ (ส านักงานจังหวัดเลย) 
     เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนำยน 
     ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ 

พระบรมรำชินี เป็นวันหยุดรำชกำรประจ ำปี ตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอ 
   โดยมีสำระส ำคัญของเรื่องคือ มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมสถำปนำ 
   สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

โดยวันที่ 3 มิถุนำยน เป็นวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี      
จึงเห็นสมควรก ำหนดให้วันดังกล่ำวเป็นวันหยุดรำชกำรประจ ำปี  ทั้งนี้ จังหวัดได้ก ำหนดพิธีลงนำม  

             ถวำยพระพรชัยมงคล ดังนี้  
ก าหนดการพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ๒๕63  

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

เวลำ 08.10  น.   -  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วยืน   
   ประจ ำจุดที่ก ำหนด 

เวลำ 08.30 น.         -  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เดินทำงมำถึงบริเวณพิธี ตรวจวัด 
   อุณหภูมิแล้วยืนประจ ำจุดที่ก ำหนด 
-  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  
   ถวำยรำชสักกำระหน้ำพระฉำยำลักษณ์ 

              สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
-  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กลำ่วถวำยพระพรชัยมงคลแด่ 
   สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ   พระบรมรำชินี  จบ. 
-  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี จบ. 

  -  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลในสมุด 
   ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 

  -  ผู้ร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลในสมุดลงนำม 
   ถวำยพระพรชัยมงคลตำมล ำดับ 

  -  เสร็จพิธี 
                                 .............................. 

                                      การแต่งกาย   : เครื่องแบบปกติขำว ประดบัเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ  
  พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษำ ๕   

 

   รอบ 28 กรกฎำคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตรำสัญลักษณ ์  
       พระรำชพิธบีรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 
รอง ผวจ.(นายโสภณฯ) ฝำกทุกส่วนรำชกำรหน่วยงำนเรื่องกำรประดับธรตรำสัญลักษณ์ กำรตั้งโต๊ะหมู่ กำรใช้พระฉำยำลักษณ์ 

ให้ปฏิบัติให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/4.1(2)กำรเสนอโครงกำร...... 

     หน.สนจ.เลย 
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4.1 (2) การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ  (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) (ส านักงานจังหวัดเลย) 

                                  กำรเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำยกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                                (แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 3) 
พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำเยียวยำ และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
พ.ศ. 2563 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 19  เมษำยน 2563  และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป โดยก ำหนดแผนงำน/โครงกำรใน
บัญชีแนบท้ำยพระรำชก ำหนด (1 ล้ำนล้ำนบำท) ดังนี้ 
1. แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหำ

กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 1)  วงเงิน 
45,000 ล้ำนบำท 

2. แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภำค
ประชำชน เกษตรกร และผู้ประกอบกำร ซึ่งได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 2)  วงเงิน 555,000 ล้ำนบำท 

3. แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 
3)  วงเงิน 400,000 ล้ำนบำท 

ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ด้านต่างๆ ตามทีส่ ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเสนอ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 ดังนั้น 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบนโยบายฯ สศช.จึงได้จัดท าคู่มือ
การเสนอโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการฯ โดย สศช. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
ใช้จ่ำยเงินกู้ ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำยกำรฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 3 ) ผ่ำนระบบวีดิทัศน์ทำงไกล 
(VCS) ของกระทรวงมหำดไทย ในวันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 
โดยให้ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดท ำและเสนอโครงกำรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (แผนงำน/
โครงกำร กลุ่มท่ี 3 )  ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
แผนงำนที่ 3.1 สร้ำงรำยได้จำกภำคกำรผลิตและภำคบริกำรที่ทันสมัยในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
แผนงำนที่ 3.2 กระตุ้น เศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ือสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ 
แผนงำนที่ 3.3 กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ 
แผนงำนที่ 3.4 สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนภำคกำรผลิตและบริกำรที่
ทันสมัยและเศรษฐกิจฐำนรำก  
ซึ่งในระดับพื้นท่ีขอให้จังหวัดจัดท ำแผนงำน/โครงกำรฯ ในแผนงำนที่ 3.2 และ 3.4 ตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด เสนอผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด
แบบบูรณำกำร(กบจ.) ของจังหวัด และรวบรวมส่งให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ภำยในวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 ทั้งนี้ขอให้ส ำเนำให้กระทรวงมหำดไทย 
อีกทำงด้วย 
 

/จังหวัดเลย....... 
 

     หน.สนจ.เลย 
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  จังหวัดเลยได้จัดประชุมปรึกษำหำรือแนวทำงกำรเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบ
นโยบำยกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ของจังหวัดเลย  
เมื่อวันท่ี 26 พฤษภำคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ช้ัน 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติก ำหนดประเภทโครงกำรหลักที่จะเสนอขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณฯ พร้อมทั้งมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ในกำรจัดท ำข้อเสนอ
โครงกำรในภำพรวมและรวบรวมโครงกำรท่ีแต่ละหน่วยงำนเสนอขอ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรเกษตร มอบหมำยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
2. ด้ำนกำรท่องเที่ยว มอบหมำยส ำนักงำนพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ร่วมกับส ำนักงำน
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
3. ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมกำรตลำด มอบหมำยให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย 
ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
4. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำสูแ่หลง่ท่องเที่ยวและขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร 
มอบหมำยแขวงทำงหลวงเลยที่ 1 เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 4.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและขนส่งผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร มอบหมำยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 
5. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 5.1 แหล่งน้ ำขนำดกลำงและพื้นที่ลุ่มน้ ำ มอบหมำยโครงกำรชลประทำนเลย  
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 5.2 แหล่งน้ ำขนำดเล็กและน้ ำบำดำล มอบหมำยที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย  
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
6. ด้ำนกำรจ้ำงงำน มอบหมำยที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
และมีส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำนสนับสนุน 
7. ด้ำนกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ มอบหมำยที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ประธาน      งบประมาณนี้รัฐบาลให้เสนอโครงการได้ทุกส่วนราชการโดยเสนอได้ 2 วิธีดังนี้ 
   1. ส่วนราชการเสนอเอง 

 2. เสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท าร่วมกัน เช่น ส านักงานเกษตรเสนอ       
     โครงการชลประทานท าเรื่องน้ า  หลักการคือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/4.2 รำยงำนสถำนกำรณ์...... 
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4.2  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)          

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2563  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
          ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–25 พ.ค. 2563  

 ประเทศไทยมีรำยงำนผู้ป่วย 
จ ำนวน 13,006 รำย  
ผู้ป่วยเสียชีวิต 10 รำย  
อัตรำป่วยเท่ำกับ 19.62 ต่อประชำกรแสนคน 
อัตรำป่วยตำย ร้อยละ 0.08 

 จังหวัดเลย มีอัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 
ล ำดับที่  11  ของประเทศ  
ล ำดับที่  6    ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล ำดับที่  1    ของเขตสุขภำพที่ 8 
พบผู้ป่วยจ ำนวน  195    รำย 
อัตรำป่วยเท่ำกับ  30.39 ตอ่ประชำกรแสนคน  
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  

ต าบลที่มีการระบาด (พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ มากกว่าคา่มัธยฐาน)สัปดาห์ท่ี 17-20 
 

 
    
 
 
 
 

พบอ าเภอที่มีการระบาดของต าบลตั้งแต่ร้อยละ 25จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองเลย , อ าเภอนาด้วง ,อ าเภอเชียงคาน, อ าเภอท่าลี่ ,อ าเภอภูกระดึง ,อ าเภอหนองหิน 

ประธาน มอบนายอ าเภอทุกอ าเภอตรวจสอบการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก เรื่องการผลการรักษา 
การติดป้องกันการติดเชื้อ การท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  

 
 

/สถานการณ์ไขเลือดออก...... 
 

     ผู้แทนนพ.สสจ.
เลย 

     ผู้แทน นพ.สสจ.
เลย 
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รองผวจ.(นายโสภณ) สถานการณ์ไข้เลือดออกเห็นควรให้ อสม. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ท าหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น

ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายตาม บ้านเรือน สถานศึกษา วัด สถานที่ส าคัญ จากเดิมเคย
ท าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้ปรับมาเป็นสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 

รอง ผอ.รมน. ท าไมอ าเภอหนองหินถึงเป็นพื้นที่สีแดงจากการส ารวจภูมิประเทศแล้วเขตอ าเภอก็ไม่
น่าเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดง 

ผู้แทน นพ.สสจ. เนื่องจากบางหมู่บ้านชาวบ้านเลี้ยงจิ้งหรีดขายถ้าท าการพ้นยาฆ่ายุงจะท าให้จิ้งหรีด
ตายเกิดความเสียหาย จึงท าให้บางหมู่บ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไขเลือดออก
มากขึ้น 

ประธาน ให้อ าเภอน าเข้าใน พชอ. หาแนวทางแก้ไข การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย   ครั้งที่ 7/2563 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
 ก ำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ บริเวณ Land 
Mark ผำนกเค้ำ ต ำบลผำนกเค้ำ อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย    

             จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำร 
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จะไม่มีกำรออกหน่วยบริกำร 
ของส่วนรำชกำร  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 4.5   สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย    
 ครั้งที่ 6/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 
 ณ วัดเทพจันทร์ดาราม บานห้วยขอบ ต าบลหาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
ผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 13 พฤษภำคม  2563 ณ วัดเทพจันทร์ดำรำม 
บ้ำนห้วยขอบ ต ำบลหำดคัมภีร์ อ ำเภอปำกชม จังหวัดเลย 
- นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบเงิน
และสิ่งของให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 
(1) มอบพันธุ์ปลำ (สนง.ประมงจังหวัดเลย) จ ำนวน 30 ถุง 
(2) มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท   จ ำนวน ๑๐ ทุน ๆละ 1,000 บำท  
    (กลุ่มเป้ำหมำย:เด็กนักเรียน  มอบโดย:สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดเลย) 
(3) มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จ ำนวน ๑๐ รำย (สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย) 
(4) มอบเงินสงเครำะห์ช่วยเหลือรำษฎร จ ำนวน 30 รำย ๆละ 2,000 บำท  
     (กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 
(5) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 20 ชุด (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
(6) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 50 ชุด (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(7) เครื่องนุ่งห่ม จ ำนวน 50 ตัว (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(8) มอบทุนนักเรียน จ ำนวน 20 ทุน (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(9) มอบผ้ำห่ม จ ำนวน 10 ผนื (ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย) 
- ไม่มีกำรออกหน่วยบริกำรของส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

/4.6 ผลกำรใช้จ่ำย..... 

ปลัดจังหวัด
เลย 

ปลัดจังหวัด
เลย 
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๔.6  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6,025.40 
ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,499.72 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยจ ำนวน 2,377.69     ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 39.46 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 55   ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,751.99 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 14.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 2,014.54 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.20  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่
ล ำดับที่ 42 ของประเทศ  
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,273.41 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,485.33 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 363.15 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.09 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่
ล ำดับที่ 22 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 201.77 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 46.90 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 8.78 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 4.35 ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 41 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
1) งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 36.02 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 6.58 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 18.26 ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ล ำดับที่ 44 ของประเทศ 
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 165.70 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 46.81 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 2.20 ล้ำนบำท 
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 33 ของประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวน
ทั้งสิ้น  611.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 473.62 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.48 
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 460.71 ล้ำนบำท  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ   

๔.7  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน พฤษภาคม  2563 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน มิถุนายน  2563 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 
สภาวะอากาศทั่วไป ประจ ำเดือนมิถุนำยน บริเวณจังหวัดในช่วงกลำงเดือน ยังคงมีฝนตก
ชุกและต่อเนื่อง โดยมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ40-60 ของพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ กับจะมีฝนตก
หนักหลำยพ้ืนที่จำกนั้นปริมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลงในช่วงปลำยเดือน ทั้งนี้
เนื่องจำกในช่วงต้นและกลำงเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมภำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีก ำลังค่อนข้ำงแรงเป็นระยะๆ และจะมีก ำลังอ่อนลง
ในช่ ว งปลำย เ ดื อน  ป ร ะกอบกั บ ในบำ งช่ ว ง จะมี ร่ อ ง มรสุ มพำดผ่ ำ นภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจะเลื่อนขึ้นไปพำดผ่ำนบริเวณประเทสจีนตอนใต้
ในช่วงปลำยเดือน 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ ปริมำณฝนรวมบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะต่ ำกว่ำ
ค่ำปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-35 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุด 24-26 องศำเซลเซียส 

/ข้อควรระวัง.... 
 

ผู้แทน ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 

 

คลัง จ.เลย 
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ข้อควรระวัง ในเดือนนี้ มักจะมีพำยุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหำสมุทรแปรซิฟิกเหนือด้ำน
ตะวันตกและอำจเคลื่อนตัวผ่ำนประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก ำลังแรงขึ้น ท ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝน
ตกเพ่ิมขึ้น ขอให้ประชำชนจึงควรติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศประจ ำจำกกรมอุตุนอยม
วิทยำต่อไปด้วยและติดตำมข่ำวอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 

มติที่ประชุม            รับทราบ    
               4.8 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2563 ประจ าเดือน  พฤษภาคม  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 196.50 มม.  
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 14 แห่ง 34.948 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  30.17 % 
ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.)  มีแนวโน้มลดลง 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก 120 แห่ง 7.018 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  24.43 % 
ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มลดลง 
- อ่ำงฯน้ ำหมำนควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +298.07 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 3.857 ล้ำน ลบ.ม.คิดเป็น 14.56 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +287.72 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 15.897 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 44.40 % 
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) 
กิจกรรม ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้โครงการชลประทานเลยด าเนินการ 
ระบายน้ าช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ส ำหรับกำลักน้ ำที่ฝำยบ้ำนท่ำบุง ต.ศรีสองรัก ติดตั้ง
ท่อขนำด 8 นิ้ว 1 แถว เพ่ือท ำกำรช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงปลำกระชังท้ำยฝำยจ ำนวน 4 รำย 
ระบายน้ าผลักดันผักตบชวา และน้ าเสีย กำรระบำยน้ ำจำกอ่ำงน้ ำเลย เพ่ือช่วยเหลือ
ระบบนิเวศของแม่น้ ำเลยบริเวณเทศบำลเมืองเลย 
การพิจารณาช่วยเหลือน้ าประปา กำรพิจำรณำช่วยเหลือน้ ำประปำในตัวอ ำเภอผำขำว  
โดยจะท ำกำลักน้ ำข้ำมฝำยห้วยน้ ำพวย 2 แห่ง เพื่อให้น้ ำไหลไปตำมล ำห้วยถึงตัวอ ำเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
                             การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

คณะที่ ๑ ด้าน Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)  

   ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ เดือนมีนำคม ปี 2563) 
   จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเลย เดือนมีนำคม 2563 จ ำนวน  23,005  คน  
   รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย เดือนมีนำคม 2563 จ ำนวน  50.63  ล้ำนบำท   

 
 
 

/แผนปฏิบัติกำร.... 
 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 

 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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แผนปฏิบัติการการบรรเทาผลกระทบของภาคการท่องเที่ยวจากการระบาด 

          ของโรค COVID-19 ของส านักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) 
- ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19: จ านวนนักท่องเที่ยว จำกข้อมูลจะเห็น

ได้ว่ำหำกมีกำรปิดเมืองเพ่ือป้องกันกำรระบำดเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ก็จะเป็นช่วง
เมษำยนถึงกันยำยน  ซึ่งยังไม่ใช่ช่วง High Season ของกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเลย 
หำกมีกำรผ่อนคลำยกำรปิดเมืองภำยในเดือนกันยำยน  ก็จะเป็นช่วง High Season 
ของกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเลย    

- ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19: สมมติฐานในการฟื้นตัว สมมติฐำนกำร
ฟ้ืนตัวใช้ข้อมูลของปี 2562 เป็นหลัก โดยเทียบระหว่ำงช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคม
ของปี 2562 เทียบกับปี 2563 ซึ่งจะพบว่ำ  เมื่อเกิดผลกำรระบำดของ COVID-19 
ท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนมีนำคมลดลงประมำณร้อยละ 86 หรือมีเพียงร้อย
ละ 14 ของช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำกำรฟ้ืนตัวจะเกิดขึ้นอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  
มีสมมติฐำนว่ำกำรกลับมำของนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  ซึ่งจะจะ
ใช้เวลำประมำณ 2 ปี ถึงจะเกิดกำรฟ้ืนตัวโดยสมบูรณ์ 

- ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19: เป้าหมายด้านรายได้รวมจากการ
ท่องเที่ยว   ภำยใต้สมมติฐำนกำรฟ้ืนตัวตำมที่แสดงไว้  จะท ำให้ยอดนักท่องเที่ยว
กลับมำอยู่ตำมแนวโน้มเดิมภำยในปลำยปี 2564 ดังนั้น ประมำณกำรรำยได้สะสมให้
ได้ตำมเป้ำจะต้องใช้เวลำนำนออกไปอีก 2 ปี   
จำกเดิมท่ีคำดว่ำจะได้ตำมเป้ำภำยในปี 2568 จะเลื่อนไปเป็นปี 2570 แต่ก็ยังอยู่ใน
ระยะเวลำของแผนแม่บท  

- แผนปฏิบัติการการบรรเทาผลกระทบของภาคการท่องเที่ยวจากการระบาดของ
โรค COVID-19 ของส านักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ด ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณโครงกำรของ อพท.5 จ ำนวน 13 กิจกรรม 
(3,230,000 บำท) 
 ** กิจกรรมที่ด ำเนินงำนโดยขอควำมร่วมมือกับผู้รับจ้ำง จ ำนวน 1 กิจกรรม 
 *** กิจกรรมที่จัดท ำขึ้นใหม่เพ่ือขอใช้งบประมำณจำกส่วนกลำง จ ำนวน 2 กิจกรรม 
(1,075,000 บำท) 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามระยะ (Phase) ของการบริหารจัดการผลกระทบจากโควิด 
(1)กำรจัดกำรกับตัววิกฤตกำรณ์และกำรบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้น : เยียวยำ 
(2) กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรกระตุ้นเพ่ือฟ้ืนฟูภำคกำรท่องเที่ยว : ฟ้ืนฟู 
(3) กำรเตรียมตัวให้พร้อมส ำหรับวันพรุ่งนี้ : ยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในภาพรวม 
1. มีกำรตั้งคณะกรรมกำรบริหำร “ควำมเสี่ยงอุบัติใหม่” ที่จะส่งผลกระทบต่อ
จังหวัด  เพ่ือรับมือกับปัญหำใหม่ที่จะเกิดข้ึน หรือกำรเกิดปัญหำเดิมในระดับที่รุนแรง
ขึ้นทั้งในด้ำน  สุขอนำมัย  สิ่งแวดล้อม  ภัยธรรมชำติ  และด้ำนอ่ืน ๆ 
2. ส ำหรับประเด็นของ COVID-19 นั้น  ประเด็นส ำคัญท่ีจะฟ้ืนฟูควำมเชื่อมั่นได้  
จะข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด  และส่งเสริมให้จังหวัดเลย
กลำยเป็นเมืองต้นแบบแห่งกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและมีสุขอนำมัยที่ดี (Green and 
Hygiene Destination 

 
 

/3.โครงกำร...... 
 

ผอ.อพท.5 
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3. โครงกำรตำมแผนแม่บทด้ำนกำรฝึกอบรมชุมชนเพื่อพัฒนำชุมชนต้นแบบให้ได้
ตำมเกณฑ์ GSTC นั้น  จะต้องพัฒนำศักยภำพของชุมชนและจังหวัดให้มีวัฒนธรรม
ด้ำนสุขอนำมัยที่ดี  หำกสำมำรถขยำยผลโครงกำรเหล่ำนี้ให้ครอบคลุมได้ทุกพ้ืนที่ใน
จังหวัดก็จะช่วยฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมำได้เร็วขึ้น 
4. โครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมแผนแม่บทควรเพ่ิม
ประเด็นด้ำนสุขอนำมัยและกำรออกแบบเพ่ือให้สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์อุบัติ
ใหม่ให้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม 
5. ในช่วงเวลำที่มีกำรปิดเมือง  ถือเป็นโอกำสอันดีในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
พัฒนำผู้ที่เก่ียวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยว  โดยเฉพำะกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
จ ำเป็น  เพรำะช่วงนี้กำรลงทุนพื้นพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  จะส่งผลกระทบต่อ
ประชำชนและนักท่องเที่ยวน้อง  หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็ว  จังหวัดเลยก็จะ
พร้อมส ำหรับรองรับกำรฟื้นตัวของจังหวัด 
6. ระหว่ำงนี้  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลยอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยใช้ช่องทำงหลักเพียงช่องทำงเดียว  ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  เพื่อสร้ำงภำพจ ำในใจนักท่องเที่ยว  จะได้เป็นเป้ำหมำยในกำรท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ หลังจำกมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำร
เคลื่อนย้ำยแล้ว 

มติที่ประชุม        รับทราบ    
คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคณะท างานและ
เลขานุการ) 
   - รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทอง  ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2563 (โรงพยาบาลเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

  (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
         โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      ข้อมูลการขึ้นทะเบียนของจังหวัดเลย  ณ  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

1. ด้ำนพืช 
    1.1 กลุ่มเป้ำหมำยที่ 1  จ ำนวน 93,851 ครัวเรือน (ปี 2562 และปรับปรุงปี 
2563)  

/จ ำนวนเกษตร..... 
 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 

 

ผู้แทนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย 

 



อุตสาหกรรม จ.เลย 
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จ ำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 91,738 ครัวเรือน 
    1.2 กลุ่มเป้ำหมำยที่ 2  จ ำนวน 22,852 ครัวเรือน (ขึ้น ทบก. ก่อนปี 2562 และ
รำยใหม่)  จ ำนวนเกษตรที่ขึ้นทะเบียน 9,764 ครัวเรือน 
2. ด้ำนปศุสัตว์ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 14,465 รำย 
3. ด้ำนประมง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 5,844 รำย 
4. ด้ำนหม่อนไหม เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 572 รำย 
5. ด้ำนยำงพำรำ เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน จ ำนวน 59,492 รำย 
 ข้อมูลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร  
ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จังหวัดเลย : 25 พ.ค. 63 
แผนกำรโอนเงินเยียวยำเกษตร (ผ่ำนบัญชีเงินฝำก ธ.ก.ส.) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1) รอบที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 15 -21 พฤษภำคม 2563  จ ำนวน    56,212 รำย  
             วงเงิน  281,060,000 บำท  
2) รอบที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 23 -26 พฤษภำคม 2563   จ ำนวน        26,678 รำย  
              วงเงิน  133,390,000 บำท 
สรุปแผนกำรโอนเงินในระหว่ำงวันที่ 15 – 26 พฤษภำคม 2563  
จ ำนวน 82,890 รำย  วงเงิน 414,450,000 บำท 
รำยงำนผลกำรโอนเงินสะสม (ผ่ำนบัญชี ธ.ก.ส.) ถึง วันที่ 28 พฤษภำคม 2563 
จ ำนวน 92,453 รำย  เป็นเงินจ ำนวน 462,265,000 บำท 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลยร่วมกับจังหวัดเลย โดยนำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย  
นำยภัทรำวุธ   มุณีรัตน์  อุตสำหกรรมจังหวัด เลย นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช 
ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย ออกหน่วยให้บริกำร "รถปันสุข หยิบแต่พอดี มีเหลือช่วยเติม" 
ในพ้ืนที่บ้ำนก้ำงปลำ ต ำบลชัยพฤกษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 
โดยได้น ำข้ำวสำร น้ ำตำลทรำย บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป ปลำกระป๋อง ไข่ไก่ ผักคะน้ำ 
กะหล่ ำปลี ผักชี ผักกำดขำว ผักบุ้ง และพริกหยวก เพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำม
เดือดร้อนจำกสภำวกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID - 19) 
ซึ่งประชำชนได้น ำข้ำวสำร มะม่วงสด กวยจั๊บญวนส ำเร็จรูป น้ ำดื่ม และร่วมบริจำคเงิน  
เพ่ือส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนในพื้นที่อ่ืนต่อไป 

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 าเภอผาขาว 
1. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
2. อำหำรปลอดภัย           

     รับทราบ 
 

 
/อ ำเภอภูหลวง........ 

 
 

นอ.ผาขาว 
 
มติที่ประชุม 
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อ าเภอภูหลวง 

1. กำรจัดกำรขยะชุมชน 
2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร 

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

            (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    
                              กำรถ่ำยท ำคลิปวีดีโอ โครงกำรพัฒนำต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ            
                                    เพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุณเมือง 
มติที่ประชุม         รับทราบ     

คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 
 1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562   
ตำมท่ี สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทศ. ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ตำม
ก ำหนดกำรสอบ O-NET ดังนี้ 
1. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   สอบวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563  
2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  สอบวันที่ 1-2 กุมภำพันธ์ 2563  
3. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สอบวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 และ 1 มีนำคม 2563               
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลยได้ด ำเนินกำร สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของสถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดเลย  เสนอเพ่ือ
ทรำบรำยละเอียดดังเอกสำร 
 2) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ตำมท่ี  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  
ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2562  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ทุกคนทุกสังกัด โดยก ำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 4 มีนำคม 2563 
              เพ่ือทรำบผลกำรประเมินโดยภำพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุก
คนทุกสังกัดในจังหวัดเลย   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย จึงด ำเนินกำร สรุปและ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ของสถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดเลย รำยละเอียดดังเอกสำร  
2. เรื่อง โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล ICT-COVID-19 
              สืบเนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศเปิดภำคเรียนที่ 1 
ประจ ำปี 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
พร้อมทั้งมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกลตำมบริบทของ
พ้ืนที่ ดังนี้ 
1. ON-SITE : เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภำยใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด 
2. ON-AIR  : เรียนที่บ้ำนด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
3. ONLINE  : เรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดย ดร.รอง ปัญสังกำ ผอ.สพป.ลย.1 
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพร้อมของสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสถำนศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำแต่
ละแห่งต่อไป 

/วัตถุประสงค์.... 

นอ.ภูหลวง 
 

ผู้แทนศึกษาธิการ  
จ.เลย 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือจัดตั้งโรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.1  http://covid19school.loei1.go.th 
2.เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนระบบกำรศึกษำทำงไกล 
3.เพ่ือเผยแพร่สื่อกำรเรียนกำรสอนทำงไกลของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ลย.1 
เป้าหมาย 
พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ระบบกำรศึกษำทำงไกล ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัด สพป.ลย.1 
เนื้อหา 
1.กำรใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสำรทำงไกล Video Conference เอกสำรกำรบรรยำย 
2.กำรใช้เทคโนโลยีพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน Google Forms Quiz 
3.กำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล DLTV 
แบบประเมิน 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.แบบทดสอบหลังเรียน 
ปฎิทิน 
วันที่ 19 พ.ค.2563 :: กลุ่มเชียงกลม/รร.ชุมชนบ้ำนเชียงกลม อ.ปำกชม 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 20 พ.ค.2563 :: กลุ่มนครหงส์/รร.ชุมชนบ้ำนปำกชม อ.ปำกชม 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 21 พ.ค. 2563 :: กลุ่มดินด ำน้ ำสวย/รร.บ้ำนนำดินด ำ อ.เมือง 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 22 พ.ค. 2563 :: กลุ่มนำด้วง/รร.ชุมชนบ้ำนนำด้วง อ.นำด้วง 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 23 พ.ค. 2563 :: กลุ่มเขียงคำน/รร.บ้ำนเชียงคำน"วิจิตรวิทยำ" อ.เชียงคำน 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 24 พ.ค. 2563 :: กลุ่มกำรท่ำอำกำศฯ/รร.อนุบำลเลย อ.เมือง 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
 
 

/วันที่ 25.... 
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วันที่ 25 พ.ค. 2563 :: กลุ่มหลักเมือง/รร.เมืองเลย อำคำรอัสนี อ.เมือง 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 26 พ.ค. 2563 :: กลุ่มนำอ้อศรี/รร.บ้ำนก้ำงปลำ อ.เมือง 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 27 พ.ค. 2563 :: กลุ่มกกดู่นำแขม/รร.บ้ำนกกดู่ อ.เมือง 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 28 พ.ค. 2563 :: กลุ่มธำตุจอมศรี/รร.บ้ำนสงเปือย อ.เชียงคำน 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube :: 
วันที่ 29 พ.ค.2563 :: กลุ่มหำดนำแก้ว/รร.ชุมชนบ้ำนนำบอน อ.เชียงคำน 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 1 มิ.ย.2563 :: กลุ่มท่ำลี่/รร.บ้ำนท่ำลี่ อ.ท่ำลี่ 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube ::  
วันที่ 2 มิ.ย.2563 :: กลุ่มลุ่มน้ ำเหือง/รร.ชุมชนบ้ำนปำกห้วย อ.ท่ำลี่ 
คลิกเพ่ือเข้ำร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu 
รหัสกำรประชุม :: sfa-agqv-wwu 
สำมำรถรับชมผ่ำนทำง Youtube :: 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
กำรมอบถุงยังชีพกระทรวงวัฒนธรรม 

                               (โดยวีดีทัศน์/VDO) 
มติที่ประชุม         รับทราบ      
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

    6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 25 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 3  เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  22   เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567)  35  เรื่อง  
 
 
 
 

/2. กำรด ำเนินงำน.... 

    หน.สนจ.เลย 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 

                                         
มติที่ประชุม รับทราบ    

6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย -สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่  
อ ำ เภอท่ำลี่  ด่ ำนศุลกำกรเชียงคำน อ ำ เภอเชียงคำน  จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ  
อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำนเหมืองแพร่ ข้อมูลค่ำกำรค้ำอ ำเภอนำแห้วมี 
จ ำนวน907.00 ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำ เข้ำจ ำนวน693.50 ล้ำนบำท  
และมูลค่ำกำรส่งออกจ ำนวน213.50 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ-480.00 ล้ำนบำท 
การน าเข้าสินค้า เดือนเมษำยน 2563 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ693จำนวน.50 ล้ำนบำท
ลดลงจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 39.89 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ5.44 (มีนำคม2563  
จ ำนวน733.39 ล้ำนบำท) สินค้ำน ำเข้ำ มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ
617.93 ล้ำนบำท สินค้ำกสิกรรม66.64 ล้ำนบำทสินค้ำไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์
8.72 ล้ำนบำท และเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ0.10 ล้ำนบำท และ
ผลิตภัณฑ์ เวชกรรม 0.06 ล้ำนบำท 
การส่งออกสินค้า เดือนเมษำยน 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ จ213ำนวน.50 ล้ำน
บำทลดลงจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน163.82 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ43.42 (มีนำคม
2563 จ ำนวน 377.32 ล้ำนบำท) สินค้ำส่งออก มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ สินค้ำ
เชื้อเพลิง 81.57 ล้ำนบำท สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง47.47 ล้ำนบำท สินค้ำของใช้ประจ ำวัน
44.64 ล้ำนบำท สินค้ำเครื่องมือวิทยำศำสตร์  5.68 ล้ำนบำท สินค้ำยำนพำหนะ 
อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 5.49 ล้ำนบำท 
การค้ารวม  เดือนเมษำยน 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม จ ำนวน 907.00 ล้ำนบำท  
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 203.71 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.34 (มีนำคม 
2563 จ ำนวน 1,110.71 ล้ำนบำท) 
ดุลการค้า เดือนเมษำยน 2563 ขำดดุลกำรค้ำมีมูลค่ำจ ำนวน -480.00 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 123.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ34.80 (มีนำคม2562 
จ ำนวน -356.07 ล้ำนบำท) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

/6.3 ข้อมูลภำพรวม...... 
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6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ประจ าเดือน เมษายน 2563 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนมีนาคม2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย เดือนเมษำยน 2563 เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนเมษำยน 
2563 มีแนวโน้มขยำยตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐ และมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน ในขณะที่กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนคำดว่ำจะ
ขยำยตัวด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัวตำมภำคอุตสำหกรรม ในขณะที่ภำคเกษตร  
ภำคบริกำรคำดว่ำจะหดตัว ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง 

 
 
 
 
 
 

   กิจกรรม klang loei 
       ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย ได้รับบริจำคสิ่งของ ข้ำวสำร น้ ำดื่ม และอำหำร จำกหน่วยงำน

ภำครัฐ เพ่ือน ำมำแจกจ่ำยให้กับผู้ที่มำยืนเรื่องรำวร้องทุกข์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบของ
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระอ่ืนๆ..... 

 คลัง จ.เลย 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
  วันที่ 4 มิถุนำยน 2563 นำงสำวปรำณี ติรนวัฒนำนันท์ ขนส่งจังหวัดเลย  

พร้อมนักวิชำกำรขนส่ง เจ้ำหน้ำที่ ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย เทศบำลเมืองเลย 
ผู้ประกอบกำรขนส่ง และผู้ถูกคุมประพฤติ จ ำนวน 60 คน จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
ท ำควำมสะอำดภำยในและภำยนอกรอบสถำนีขนส่ง โดยเช็ดท ำควำมสะอำดเก้ำอ้ีพักคอย 
เคำเตอร์ขำยตั๋ว ล้ำงถนน เก็บขยะ ฯลฯ ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด - 19  

มติที่ประชุม รับทราบ 
1. เรื่องกำรเพ่ิมสำขำ กอ.รมน.จังหวัดเลย เนื่องจำกปัจจุบันมีประชำชนน ำขยะมำทิ้งบริเวณพ้ืนที่ 

พตท.1718 เป็นจ ำนวนมำก เพ่ือเป็นกำรรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำว  
กอ.รมน.จังหวัดเลยจึงมีกำรเพ่ิมสำขำสถำนที่ปฏิบัติงำนอีก 1 แห่ง ณ พตท.1718 ต ำบลนำอำน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

2. กอ.รมน. จังหวัดเลย จะด ำเนินกำรปลูกป่ำ ณ บ้ำนสำนตม อ.ภูเรือ จ.เลย จัดเป็นแปลงปลูกอยู่ใน
ควำมดูแลของ กอ.รมน.จังหวัดเลย พ้ืนที่ จ ำนวน 100 ไร่เศษ 

3. กอ.รมน. จังหวัดเลย ร่วมกับประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ท ำกำร
เคลื่อนย้ำยพระพุทธรูปที่ประดิษฐำนอยู่ตำมเส้นทำงเข้ำบ้ำนหมำกแข้งไปไว้ ณ บริเวณภูเขำซึ่งมี
ทัศนียภำพสวยงำมเพ่ือควำมเหมำะสมมำกว่ำพ้ืนที่เดิมที่เคยประดิษฐำนอยู่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 จังหวัดเลยได้จัดเตรียมกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่จังหวัดเลย โดยจัดเตรียมกล้ำไม้  

ให้ส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปแจกจ่ำยในปีนี้ จ ำนวนประมำณ 3,000,000 กล้ำ 
โดยสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ในเดือนกรกฎำคม 2563 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ด ำเนินกำรผ่ำน โครงกำร “รวมใจไทเลย ปลูกต้นไม้เพ่ือ
แผ่นดิน” เ พ่ือสอดคล้องกับกรมป่ ำไม้ ใน โครงกำร “รวมใจไทยเ พ่ือแผ่นดิน” 
สืบเนื่องมำจำกพิธีบรมรำชำภิเษกฯ โดยมีเป้ำหมำย 1 ร้อยล้ำนกล้ำ ส่วนเป้ำหมำยของ
จังหวัดเลยอยู่ที่ 1 ล้ำนกล้ำ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 

               
                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม        

(นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                               
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      
 
 
 

ว่าที่ ร.ต.           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (เกริก  กมลานนท์)                             
ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
 
 
 

ทสจ.เลย 

ขนส่งจังหวัดเลย 

 รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย 


