
                 
     
ที่ ลย 0017.3/ ว 680       ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
         ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
         ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                 17   กรกฎำคม  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2563 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 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
ส่ วนภูมิภำคทุกส่ วน,หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรส่ วนกลำง ,  หั วหน้ำหน่วยงำนรัฐวิ สำหกิจ  ,  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ, ผกก.สภ./สำรวตัรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยวฯ, นำยด่ำนศุลำกรท่ำลี่, นำย
ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน, ผกก.ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๖, ผบ.ร้อย 
ตชด . ๒๔๗ ,  ผ บ . ท พ . ๒ ๑ ,  ป ร ะ ธ ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ จ ำ จั ง ห วั ด เ ล ย ,  
ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริอ ำเภอด่ำนซ้ำย, นำยกเทศมนตรีเมืองเลย, นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง, ประธำน
หอกำรค้ำจั งหวัดเลย, ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย, ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย,  
ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย, ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,  ประธำน
สันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ ำสวย), หัวหน้ำ
กลุ่มงำนส 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  ฝ่ ำยเลขำนุกำรได้ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจั งหวัดเลย ฯลฯ ครั้ งที่  6/2563  
ประจ ำเดือนมิถุนำยน2563 วันจันทร์ที่  29 มิถุนำยน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 21 หน้ำ  
สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ   
(ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม  2563 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563 ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว  
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 7/๒๕๖3 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563  
ก าหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม   2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5   
ศาลากลางจังหวัดเลย และผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม
ประชุมกรมการจังหวัดเลย  การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว      

 
               

                  /ทั้งนี้ฝ่ำยเลขำฯ…2 
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  ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์วำระกำรประชุมเข้ำในกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด,  
กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุมโดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อ ำเภอทุกอ ำเภอ ภำคเอกชน ฯลฯ  
ที่จังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมด ำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้ง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ หรือสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ดเพ่ือรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกหนึ่งช่องทำงหนึ่ง 
ในวันประชุมฯ กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่ง เรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดท ำข้อมูล  
เป็นไฟล์ PDF และหำกประสงค์จะน ำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที)  
ทำง email: loei.gsg@gmail.com ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หำกล่วงเลยก ำหนดวันที่แจ้ง ส ำนักงำนจังหวัดเลยจะ
บรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ ตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป   

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

 
 

mailto:loei.gsg@gmail.com


รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 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.สมหมำย  บุษบำ   รองผอ.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.ชินกร  กุตัน   แทน ผบ.นพค.23 
15.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นำยภัทรำวุธ  มุณีรัตน์   อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
19.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
20.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
21.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
22.  นำงสลิฎำ  ทุมลำ   แทนเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
23.   นำยประมวล  ลำภจิตต์  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย 
24.  นำงชะตำ  ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
25.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย  
26.  นำงพรผกำ  ศิริบุรี   แรงงำนจังหวัดเลย 
27.  นำงวษมล  มณีสุต   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
28.  นำงนวพร  นำรถบุญ  ประกันสังคมจังหวัดเลย 
29.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักด์ิ   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
30.  นำยไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
31.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
32.  นำยประดิษฐ์  ชินดำพรม  เกษตรจังหวัดเลย 
33.  นำยพิสิฐ  เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
34.  นำยสุวัฒน ์  มัตรำช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 

/34.นำยสุนิติ...... 
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35.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
36.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  
37.  นำงพูนทรัพย์  มหำวีระรัตน์  ขนส่งจังหวัดเลย 
38.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
39.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
40.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
41.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
42.  น.ส.สำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
43.  น.ส.จุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
44.  นำยนเรศวร์  แพงมำ   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
45.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
46.  น.ส.เยำวพำ  ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
47.  นำงภคมน  หิรัญมณีนำค  แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
48.  นำยไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลยเขต 19 
49.  นำยประยงยุทธ  ธีระนันท์  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต2 
50.  นำยเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์   ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 
51.  นพ.อำทิตย์  เล่ำสุอังกูร  ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนรินทร์ 
52.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
53.  นำงกมลวรรณ  ฉัตรถี   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
54.  นำยปิเนตร  ร่มภักดี   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
55.  นำยสุพชร  บุตรวิไล   แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
56.  นำยประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
57.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
58.  นำยเชำว ์  เฉลิมเกียรติ  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
59.  นำยอนุชิต  สำรภำพ   แทนนำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
60.  น.ส.อัมพรพรรณ หินสำสนกุล  สรรพำกรพื้นที่เลย 
61.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
62.  น.ส.วิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
63.  นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
64.  นำยบัญชำ  ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
65.  นำยธนภัทร  จันทรสีมำวรรณ  แทนผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
66.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
67.  นำยชัยนันต์  สุวรรณ์   แทนผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
68.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
69.  นำยเวช   ทองนำค   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
70.  นำยสิทธำนต ์  ชมพูแก้ว   แทนผอ.ศูนยว์ิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
71.  นำยบุญรอด  ค ำทะริ   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
72.  นำยวรพงษ์  ภูมิโสม   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน) 
73.  นำยอภินันท ์  จิตรพล   ผอ.ศูนย์วิจยัพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
74. นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
75. นำยเฉลิมชัย  จันทรศร  แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เลย  
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76.  นำยส ำเร็จ  ภูแสนศรี  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
77.  นำยวันชัย  สิมมำเศียร  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
78.  ร.อ.จ ำนงค์  หำบ้ำนแท่น  แทนผบ.ร.8 พัน1 
79.  ร.ต.ต.กิตติพงษ์  แบขุนทด  แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
80.  ร.ต.อ.อนุชิต  ก้ำนพลู   แทนผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
81.  ผศ.ชัชชัย  พีรกมล   แทนอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
82.  ว่ำที่ร.ต. ประสำน จันทร์เมือง  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
83.  ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
84.   นำยชูเกียรติ  อุ่นใจ   แทนนำยอ ำเภอวังสะพุง 
85.   นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอเชียงคำน 
86.   นำยนที  พรมภักดี  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
87.   นำยประชำ  แสนกลำง  นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
88.   นำงนันท์นภัส  บุญยะประทีป  แทนนำยอ ำเภอภูเรือ 
89. นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
90. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
91. นำยประยูร  จันทร์สุข  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
92. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
93. นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  นำยอ ำเภอภูหลวง 
94. ว่ำที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
95. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
96. นำยอภินันต์  สุวรรณำโค  นำยอ ำเภอหนองหิน 
97. พ.ต.อ.ส ำเนำว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
98. พ.ต.ต.ศุภกร  โสกัณทัด  แทนผกก.สภ.เชียงคำน 
99. พ.ต.ท.ธนเดช  ชนะพล   แทนผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
100. พ.ต.ท.สมร  โพธิ์ละเดำ  แทนผกก.สภ.เอรำวัณ 
101.  พ.ต.อ. สุพจน์  ดวงไพชุม  ผกก.สภ.ภูหลวง 
102.  พ.ต.ท.สินศักดิ์  แควภูเขียว  แทนผกก.สภ.นำด้วง 
103.  พ.ต.ท.จันทรัตน์ ยอดสิทธ์  แทนผกก.สภ.นำแห้ว 
104.  พ.ต.ท.วิมล  นำมป้อง   แทนผกก.สภ.นำดินด ำ 
105.  พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ บุญโชติ   ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
106.  พ.ต.ท.ประสงค์ นอสิทธิ์   แทนผกก.สภโคกงำม 
107.  นำยกวี  ไพศำลศรี  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเลย 
108.  นำยด ำรง  ทองศรี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
109.  นำยพูลสวัสดิ์  ภำคธูป   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 
110.  นำยสัมพันธ์  คูณทวีลำภผล  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
111.  นำงสุขใจ  แก้วใส   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
112.  น.ส.อัญชล ี  ศรีสำรคำม  แทนผจก.พ้ืนที่พิเศษเลย 
113.  นำงสำวธนวัน  กำส ี   ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย 
114.  นำยกุลวัชร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
115.  นำยศิริชัย  สันต์สัมพันธ์กุล  ผอ.ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย 
116.  นำยบัญญัติ  บูชำกลุ   หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 
117.  นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
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118.  นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
119.  นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
120.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
121.  นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
122.  นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
123.  นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจ.เลย 
124.  นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
125.  นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
126.  นำงสำวภัทรำภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
127.  นำงสำวอภัสรำ สีปำ   นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
128.  นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
129.  นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
130.  นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 28      ติดรำชกำร 
2. ผบ.ทพ.21        ติดรำชกำร 
3. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
4. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง     ติดรำชกำร 
6. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1    ติดรำชกำร 
7. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3    ติดรำชกำร 
8. ผอ.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
9. ผอ.สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนเลย      ติดรำชกำร 
10. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
11. ผกก.ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
12.  ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
13.  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
14.  ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
15.  หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
16.  หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
17.  หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
18.  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดภำรกิจ 
19.  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
20.  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต    ติดรำชกำร 
21.  หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
22.  หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
23.  หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
24.  สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
25.  สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
26.  ผอ.วิทยำลัยเทคนิคเลย       ติดภำรกิจ 
27.  ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม       ติดภำรกิจ 
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28. ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52 จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
29. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย    ติดภำรกิจ 
30. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
31.  ผกก.สภ.ภูเรือ        ติดรำชกำร 
32.  ผกก.สภ.ภูกระดึง       ติดรำชกำร 
33.  ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
34.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
35.  ผกก.สภ.ท่ำลี ่        ติดรำชกำร 
36.  ผกก.สภ.ผำขำว        ติดรำชกำร 
37.  ผกก.สภ.โพนทอง       ติดรำชกำร 
38.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
39.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
40.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
41.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
42.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
43.  นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย   ติดภำรกิจ 
44.  ปลัดเทศบำลเมืองเลย       ติดรำชกำร 
45.  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
46.  ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
47.  ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทย      ติดภำรกิจ 
48.  ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดภำรกิจ 
49.  หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
50.  ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
51.  หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดภำรกิจ 
52.  ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเลย     ติดภำรกิจ 
53.  ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
54.  ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
55.  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
56.  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
57.  นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
58.  ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
59.  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
60.  ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดภำรกิจ 
61.  ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย(อบต.น้ ำสวย) ติดภำรกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยวิชำญ  ก ำเนิดชิต  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
2. นำยอำคม  ภูอมร   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
3. ว่ำที่ร.ต. วินัย  วงษำ   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
4. นำยวีรยุทธ  วิชัยเลิศ   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
5. นำยกฤติชฎำ  บุญล้อมรัตน์  ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
6. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
7. นำยอัครวินท์  วันทะมำตร์  ปลัดอ ำเภอปำกชม 

/8.นำยบุญบำรมี... 
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8. นำยบุญบำรมี  มณีศรี   ปลัดอ ำเภอปำกชม 
9. นำยอุทร   เปรี้ยวปรี  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
10. นำยถนัด  ใจศิริ   ปลัดอ ำเภอปำกชม 
11. น.ส.พรรณิภำ  สุพรหมอินทร์  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
12. นำงอรทัย  วรสำร   เสมียนตรำอ ำเภอปำกชม 
13. นำงสวำท  นรคิม   เจ้ำหน้ำที่ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
14. นำยกิตติวัชร ์  แยบกีรติ  ปลัดอ ำเภอเชียงคำน 

 
 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 6/2563  
              วันจันทร์ที่ 29 มิถุนำยน  2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑.  ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
                   ๒.  ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
                                        3.  กำรรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ                 
                                    กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวน 1 รำย (กอ.รมน.จังหวัด ล.ย) 
                                       4. กำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2 รำย    
                                   (ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย)  
                                5.  กำรมอบรำงวัลผลกำรคัดเลือกโรงเรียนและกิจกรรมผลงำนนักเรียน  
                                    โครงกำรตำมพระรำชด ำริ จ ำนวน 2 รำงวัล  ดังนี้ (ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเลย) 
                                    1. ผลกำรคัดเลือกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ดีเด่น ระดับเขต อันดับที่ 1  
                                        - โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำนกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปำกชม จ.เลย 
                                    2. ผลงำนเรียงควำม ดีเด่น ระดับเขต อันดับ 3 ในหัวข้อเรื่อง  
                                        “ควำมรู้ในกำรท ำปศุสัตว์ของหนู”กิจกรรมผลงำนนักเรียน  
                                        - ด.ญ.พัชรี  ทะวะชำลี นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที 6  
                                        โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำนกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปำกชม จ.เลย 
                               6.  กำรมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเกษตรกร ตำมโครงกำร คัดเลือกผลิตภัณฑ์อำชีพ 
                                    ที่เกษตรกรมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำอำชีพเป็นเกษตรอุตสำหกรรม จ ำนวน 3 รำย 
                                    (ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย) 
   7.  กำรมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ จังหวัดเลย ประจ ำปี 
        พ.ศ.2563 จ ำนวน 3 รำย (ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
                      8. ข่ำวเด่นรอบเดือน มิถุนำยน 2563   (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕63 ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕63   
        ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
         ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)       
 
 
 
 

/รำยงำนกำรประชุมฯ... 
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       - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด   22    หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์         
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวัดเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 541  ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2563  

มติที่ประชุม   รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕63 ประจ าเดือน พฤษภาคม               
                              ๒๕63  ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563  
                                ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลยทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 5 /2563 ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕63  

ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 พฤษภาคม  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

    4.1 การเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 
    ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563  

1. โครงกำรศูนย์พัฒนำพันธุ์สัตว์พระรำชทำนอ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 
2. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหมันขำว อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

 3. โรงเรียนบ้ำนเลยวังไสย์ ต ำบลเลยวังไสย์ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
           จังหวัดเลย ได้แจ้งส่วนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจและอ ำเภอพ้ืนที่ 
ได้รับทรำบ และเตรียมกำรในส่วนที่ เกี่ยวข้องตำมภำรกิจที่ ได้รับมอบหมำยแล้ว  

          ทั้งนี ้จะได้มีหนังสือก ำหนดจุดเฝ้ำรับ-ส่งเสด็จ ฯ ในล ำดับต่อไป 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

4.2  การจัดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ส านักงานจังหวัดเลย) 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ 

วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำชวันที่ ๑๗ มกรำคมของทุกปี และวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
วันที่ ๑๑ กรกฎำคม ของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี  โดยไม่ถือเป็นวันหยุดรำชกำร  เพื่อเป็นกำร
น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช จังหวัดจึงก ำหนด    
จัดพิธีวำงพวงมำลำเพื่อถวำยรำชสักกำระแด่พระองค์ท่ำน  ในวันเสำร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม 
๒๕๖3 ตั้งแต่เวลำ ๐๘.3๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดังมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

เพ่ือให้กำรจัดงำนวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ประจ ำปี ๒๕๖3 วันเสำร์ที่ 11 
กรกฎำคม 2563  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสมพระเกียรติและเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563 โดยงำนพิธีที่ทำงรำชกำรจัดขึ้นหรือ
เป็นไปตำมหมำยก ำหนดกำรของทำงรำชกำรยังคงจัดได้ แต่ต้องถือปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคอย่ำงเคร่งครัด  

 

 

/จังหวัดจึงก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย… 

 

  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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จังหวัดจึงก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยเป็นผู้แทนส่วนรำชกำร หน่วยงำน สมำคม 

ชมรม มูลนิธิในจังหวัดเลย วำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระเพียง 1 พวง และขอเรียนเชิญท่ำน 
พร้อมบุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 1 คน (รวมทั้งสิ้น 2 คน) เข้ำร่วมงำน ตำมวัน เวลำและสถำนที่ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น (โดยมิต้องน ำพวงมำลำมำวำง) นัดหมำยพร้อมเวลำ 08.10 น.  
กำรแต่งกำย  ชุดปกติขำว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.4   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2563  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
          ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–22 มิ.ย. 2563  

 ประเทศไทยมีรำยงำนผู้ป่วย 
จ ำนวน 20,562 รำย  
ผู้ป่วยเสียชีวิต 11 รำย  
อัตรำป่วยเท่ำกับ 31.01 ต่อประชำกรแสนคน 
อัตรำป่วยตำย ร้อยละ 0.05 

 จังหวัดเลย มีอัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 
ล ำดับที่  6  ของประเทศ  
ล ำดับที่  3    ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล ำดับที่  1    ของเขตสุขภำพที่ 8 
พบผู้ป่วยจ ำนวน  309    รำย 
อัตรำป่วยเท่ำกับ  63.74 ตอ่ประชำกรแสนคน  
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  

  ต าบลที่มีการระบาด (พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ มากกว่าค่ามัธยฐาน)สัปดาห์ท่ี 22-25 
 

 
    
 
 

พบอ ำเภอที่มีกำรระบำดของต ำบลตั้งแต่ร้อยละ 25 จ ำนวน 10 อ ำเภอ ได้แก่  
อ ำเภอเมืองเลย ,อ ำเภอเชียงคำน อ ำเภอปำกชม อ ำเภอด่ำนซ้ำย อ ำเภอนำแห้ว 
อ ำเภอท่ำลี่ อ ำเภอวังสะพุง อ ำเภอภูกระดึง อ ำเภอเอรำวัณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.4 โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงรอยยิ้ม.... 

 

     นพ.สสจ.เลย 

     ผู้แทน นพ.สสจ.
เลย 
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4.5  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย   ครั้งที่ 10/2563 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
 ก ำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 23  กรกฎำคม 2563 พ้ืนที่ด ำเนินกำรคอื  
ณ โรงเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง บ้ำนกลำง หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง   
จังหวัดเลย    

             จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำร 
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จะไม่มีกำรออกหน่วยบริกำร 
ของส่วนรำชกำร  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 4.6   สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย    
  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
ผลการด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 29 พฤษภำคม  2563 ณ Lank Mark ผำนกเค้ำ 
ต ำบลผำนกเค้ำ อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

- นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร
มอบเงินและสิ่งของให้กับประชำชนในพื้นท่ี 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  

                     (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์) 
(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 ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   (COVID-19)  

     ผลการด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 17 มิถุนำยน 2563 ณ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ต ำบลแก่งศรีภูมิ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

- นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร
มอบเงินและสิ่งของให้กับประชำชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
(1) มอบพันธุ์ปลำ (สนง.ประมงจังหวัดเลย) จ ำนวน 50 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  

                                    (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์) 
(5) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 20 ชุด (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
(6) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 50 ชุด (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
 
 

/(7) มอบทุนนักเรียน... 
 

ปลัดจังหวัด
เลย 

ปลัดจังหวัด
เลย 
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(7) มอบทุนนักเรียน จ ำนวน 20 ทุน (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(8) มอบผ้ำห่ม จ ำนวน 30 ผนื (ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย) 
- ไม่มีกำรออกหน่วยบริกำรของส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ    

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   (COVID-19)  
ผลการด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 24 มิถุนำยน 2563 ณ โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่  
หมู่ที่ 1 ต ำบลโคกใหญ่ อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย 
- นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบเงิน
และสิ่งของให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 
(1) มอบพันธุ์ปลำ (สนง.ประมงจังหวัดเลย) จ ำนวน 50 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  

                                    (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์) 
(5) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 20 ชุด (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย) 
(6) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 50 ชุด (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(7) มอบทุนนักเรียน จ ำนวน 20 ทุน (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(8) มอบผ้ำห่ม จ ำนวน 50 ผนื (ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย) 
- ไม่มีกำรออกหน่วยบริกำรของส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   (COVID-19)  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

4.7 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน จังหวัดเลย  ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 
- กำรจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเลย จ ำนวน  26 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  3,943 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร  
    ณ ส ำนักทะเบียน  อ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย เดือน มิถุนำยน 2563  
    มีผู้สมัครจิตอำสำจ ำนวนทั้งสิ้น  62 คน 
- ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้ งสิ้น  
    61,105 คน (ชำย 25,967 คน  หญิง 35,138 คน) 
-   วันที่ 3 มิถุนำยน 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร                        
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม 
จิตอำสำพัฒนำ 
     เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  
 ณ บ้ำนสูบ หมู่ที่ ๑  ต ำบลน้ ำสวย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  มีกิจกรรม ดังนี้ 
(1)กำรด ำเนินกิจสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ธนำคำรน้ ำใต้ดินบริเวณถนนภำยในหมู่บ้ำนควำมยำว                
๒๐๐ เมตร เพื่อป้องกันกำรไหลหลำกของน้ ำและเพ่ือกำรกักเก็บน้ ำไว้ใต้ดิน     
 
 
 

(2) กิจกรรม..... 
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(2)กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” โดยกำรแจกจ่ำยหน้ำกำกอนำมัยและแอลกอฮอล์ท ำควำม
สะอำดมือ จ ำนวน ๒๐๐ ชุด ให้กับประชำชน เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  
(3)กำรออกเยี่ยมให้ก ำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชำชนที่ เดินทำงกลับจำก 
จังหวัดภูเก็ต   ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรกักตัว จ ำนวน ๒ รำย  
- วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร                      
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย มอบหมำยให้ นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์                                      
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย (รอง ผอ.ศอ.จอส.พระรำชทำนจังหวัดเลย) เป็นประธำนในพิธีเปิด 
กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหำ อำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ  รพ.สต.บ้ำนเจริญสุข  
ต ำบลนำดินด ำ อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  มีกิจกรรม ดังนี้ 
(1 )ท ำควำมสะอำดโร งพยำบำลส่ ง เสริ มสุ ขภำพประจ ำต ำบลบ้ ำน เจริญสุ ข  
และท ำควำมสะอำดบริเวณ โดยรอบ  
(2) ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ รพ.สต.บ้ำนเจริญสุข ในพื้นที่ 1 ไร่  
(3) ท ำควำมสะอำดและฉีดพ่นสำรเคมี ป้องกันยุงลำย ในพ้ืนที่ตลำดเทศบำลต ำบลนำดินด ำ 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

4.8 การน าส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าเดือน พฤษภาคม  2563 
(ส านักงานที่ดินจังหวัดเลย)  

ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย ได้จัดเก็บและน ำส่งเงินค่ำธรรมจดทะเบียนสิทธิ 
และนติิกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำเดือน   
พฤษภำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงิน  6,441,785 บำท (หกล้ำนสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพัน-   

 เจ็ดร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

๔.9  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6,307.46 
ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,663.22 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยจ ำนวน 2,876.95     ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 45.61 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 58   ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 

1) ร ำยจ่ ำ ยประจ ำ  ได้ รั บ จั ดส ร ร งบประมำณ จ ำนวน  2 ,897 .01  ล้ ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 12.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
2,249.91 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.66  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัด
เลย อยู่ล ำดับที่ 23 ของประเทศ  

2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,410.45 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,650.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 627.04 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 18.39 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 
64 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 201.77 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO)ในระบบ GFMIS จ ำนวน 106.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 17.93 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 8.89 ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 41 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
 
 

/1)งบรำยจ่ำย...... 

คลัง จ.เลย 
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1) งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 36.02 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 7.88 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 21.87 ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ล ำดับที่ 44 ของประเทศ 
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 165.75 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 105.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 10.05 ล้ำนบำท 
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 37 ของประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น  
611.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 484.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.27 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 471.68 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

๔.10  รายงานลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน มิถุนายน  2563 และการคาดหมาย
ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน กรกฎาคม  2563 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 
สภาวะอากาศทั่วไป ประจ ำเดือนกรกฎำคม บริเวณจังหวัดเลย ในช่วงครึ่งแรกของเดือน 
ยังคงมีฝนน้อยโดยมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่ จำกนั้นปริมำณและกำร
กระจำยของฝนจะเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เนื่องจำกในช่วงครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีก ำลังอ่อน จำกนั้นจะมีก ำลังแรง
ขึ้น ประกอบกับในบำงช่วงจะมีร่องมรสุมพำดผ่ำนตอนบนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ ปริมำณฝนรวมบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะต่ ำกว่ำ
ค่ำปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
36-37 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุด 20-22 องศำเซลเซียส 
ข้อควรระวัง ในเดือนนี้ มักจะมีพำยุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหำสมุทรแปรซิฟิกเหนือด้ำน
ตะวันตกและอำจเคลื่อนตัวผ่ำนประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก ำลังแรงขึ้น ท ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝน
ตกเพ่ิมขึ้น ขอให้ประชำชนจึงควรติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศประจ ำจำกกรมอุตุนอยมวิทยำต่อไป
ด้วยและติดตำมข่ำวอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 

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 48.871 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  42.20 % 
ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.)  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก 120 แห่ง 8.487 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  29.55 % 
ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
- อ่ำงฯน้ ำหมำนควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +298.12 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 3.910 ล้ำน ลบ.ม.คิดเป็น 14.75 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ ำวันนี้ +290.84 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 25.712 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 71.81 % 
 

/กิจกรรม.... 

ผู้แทน ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 

 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
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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) 
การพิจารณาช่วยเหลือน้ าประปา กำรพิจำรณำช่วยเหลือน้ ำประปำในตัวอ ำเภอผำขำว  
โดยจะท ำกำลักน้ ำข้ำมฝำยห้วยน้ ำพวย 2 แห่ง เพื่อให้น้ ำไหลไปตำมล ำห้วยถึงตัวอ ำเภอ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนาบ ารุงรักษาคลองส่งน้ า ก าจัดวัชพืช 
จัดกิจกรรมจิตอำสำฟื้นฟูและพัฒนำบ ำรุงรักษำคลองส่งน้ ำ ก ำจัดวัชพืช  ณ คลองส่งน้ ำฝั่ง
ขวำบ้ำนขอนแดง และบ้ำนฟำกนำ ต ำบลนำอำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
                             การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

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

   ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ เดือนเมษำยน ปี 2563) 
   จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเลย เดือนเมษำยน 2563 จ ำนวน  0  คน  
   รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย เดือนเมษำยน 2563 จ ำนวน  0  ล้ำนบำท   

เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 จึงท ำให้ผู้เยี่ยมเยือนหยุดกำร    
          ท่องเที่ยวชั่วครำว 

1. ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว ททท.ส ำนักงำนเลย ได้จัดท ำคลิป VDO ชุด  
“คิดฮอดเด้อ” โดยส่งควำมคิดถึงจำกคนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ไปยังนักท่องเที่ยวและ
บุคคลภำยนอกได้เห็นถึงควำมเงียบเหงำช่วงสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวช่วงวิกฤต 
ไวรัส COVID – 19 จ ำนวน 10 คลิป 

2. กำรจัดกิจกรรมพ้ืนฟูอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวร่วมกับสมำคมธุรกิจท่องเที่ยว 
วันที่ 6 – 7 กรกฎำคม 2563  กิจกกรม“จัดแต่งไทยถวำยเทียนพรรษำ” 
ก ำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 6 กรกฎำคม 2563 ณ วันโพธิ์ชัย อ ำเภอหนองหิน 
จังหวัดเลย และในวันที่ 7 กรกฎำคม 2563 ณ วัดบ้ำนกกจำน ต ำบลกกสะทอน 
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย โดยกำรจัดขำยทัวร์จำกรำคำปกติ 1,120บำท 
ลดเหลือ 199 บำท  ททท.ส ำนักงำนเลยจ่ำยส่วนเกิน 921 บำท ทั้งนี้ รับเส้นทำงละ 
20 ท่ำนเท่ำนั้น 

3. กำรสนับสนุนค่ำทัวร์บำงส่วนให้สมำคมธุรกิจจังหวัดเลยจัดทัวร์รำคำพิเศษไปเที่ยว
จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน 100 ท่ำน และทำงสมำคมธุรกิจจังหวัดหนองบัวล ำภูจะ
จัดทัวร์ท่องเที่ยวเมืองเลย จ ำนวน 100 ท่ำน 

4. กำรจัดกิจกรรมน ำผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว ททท. จังหวัดเลยไปส ำรวจแหล่งท่องเที่ยว
ของอ ำเภอภูเรือ , อ ำเภอด่ำนซ้ำย ,อ ำเภอเชียงคำน เพ่ือเป็นกำรกระจำยรำยได้ไปยัง 
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและท ำให้กำรท่องเที่ยวมีควำมเคลื่อนไหว 

5. กำรร่วมจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับส ำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดเลยและสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย จัดท ำคลิป
นำยอ ำเภอพำเที่ยว ซึ่งจะประสำนไปทำงอ ำเภอทุกอ ำเภอ ทั้งนี้ ก ำหนดเริ่มที่อ ำเภอ
เมืองเลยเป็นที่แรก 

 
/กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน... 

 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 

 

ผอ.ท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จ.เลย 
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เรื่องท่ี 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนจังหวัด
เลยตำมหลักเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ 
มิถุนำยน ๒๕๖๓  เวลำ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเลยพำวิลเลี่ยน อ ำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย โดยนำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำน 

 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ : อพท.๕ ได้น ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำม
เกณฑ์ GSTC พร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำ ซึ่งจะมีกำรขับเคลื่อนตำมเกณฑ์ GSTC 
จ ำนวน ๒๘ ข้อ  

 เรื่อเพ่ือพิจำรณำที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวต ำบลเชียงคำน ตำมเกณฑ์ GSTC และมุ่งเป้ำสู่เป้ำหมำยมำตรฐำน 
Sustainable Destinations Top 100  

 * คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนจังหวัดเลยตำม    
     หลักเกณฑ์  กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลก (GSTC) คณะบริหำรแหล่งท่องเที่ยว (DMO) 

ทีป่ระชุม เหน็ชอบกลไกกำรขับเคลื่อน A2 องค์กรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว : ต ำบลเชียงคำน  
และแต่งตั้งคณะกรรรมกำรเพ่ิมเติม ได่แก่  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย,  
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พัฒนำชุมชนจังหวัดเลย และ 

                               หวัหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย 
 * ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ได้มีกำรมอบหมำยหน่วยงำนระดับจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหลัก 
หรือผู้ประสำนงำนหลักตำมข้อต่ำงๆ ทั้ง ๔๑ ข้อ ตำมเกณฑ์ GSTC โดยขอให้จัดท ำ
แผนกำรขับเคลื่อน และถอดกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ GSTC  นอกจำกนี้  
ประธำน ได้มอบหมำยให้ อพท.๕ ถอดบทเรียน Best Practice ของแหล่งท่องเที่ยวที่ติด 
Top 100 มำเป็นแนวทำงในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน พร้อมประยุกต์ใช้ในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวต่อไป 

          เรื่องท่ี 2 กิจกรรมแปลงมุมคิด GSTC สู่วิถีเชียงคำน ครั้งที่ ๒“เปิดตัว (Kick off)  
          กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวต ำบลเชียงคำน” เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ.  
          ๒๕๖๓ ณ ต ำบลเชียงคำน  อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย โดยมี นำยชนำส ชัชวำลวงศ์  
         รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยเป็นประธำน  

                                โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร 
                              ท่องเที่ยวของต ำบลเชียงคำนตำมแนวทำงเกณฑ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนโลกแนวทำง :   
                              GSTC และเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยมำตรฐำน Sustainable Destinations Top 100 

กิจกรรมแปลงมุมคิด GSTC สูว่ิถีเชียงคำน ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย 
 ก่อนวันจัดกิจกรรมล่วงหน้ำ ๑ วัน มีกิจกรรมประชำสัมพันธ์ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ตำมถนนคนเดิน ร่วมกับกลุ่มมัคคุเทศก์เชียงคำน 
 กำรบรรยำยพิเศษ “ผลกำรประเมินแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบต ำบลเชียงคำนตำมเกณฑ์ 

GSTC และปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนตำมเกณฑ์มำตรฐำนนำนำชำติ GSTC” 

 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และกำรวำงแผนร่วมกันในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
ท่องเที่ยวต ำบลเชียงคำน : โดยได้คณะกรรมกำรยกร่ำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ  
(โดยกำรมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่) 
 

 
 

/ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ... 
 

ผู้แทน ผอ.อพท.5 
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    ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย  ขอประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม/  
    ด้ำนกีฬำ / นันทนำกำร  หลังจำกกำรผ่อนปรนกิจกรรมและกิจกำรเพ่ือป้องกัน 
    กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพลศึกษำ โดยส ำนักนันทนำกำร เชิญชวนร่วมกิจกรรมกำรประกวด 
คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ปันสุข สนุกด้วยนันทนำกำร” กิจกรรมนี้ ประชำชน  
ทุกเพศ ทุกวัย ใน 26 จังหวัดที่ติดกับชำยแดนของประเทศไทย สำมำรถร่วมประกวด 
ร่วมแชร์ประสบกำรณ์กันมำได้ เพียงแค่อัดคลิปวิดีโอในขณะ 
ท ำกิจกรรมนันทนำกำร 3 ประเภท คือ กำรร้องเพลงและดนตรี , ภำษำและวรรณกรรม 
(อ่ำน เขียน พูด) และงำนอดิเรก คลิปควำมยำวไม่เกิน 
5 นำที แล้วอัพโหลดเข้ำแอพพลิเคชั่นไลน์แต่ละประเภท เชิญผู้สนใจ 
ร่วมสนุก สมัครแล้วแชร์คลิปเข้ำมำ คลิปไหนสร้ำงสรรค์ ดีและโดนใจ  
ทำงกรมพลศึกษำมีของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมสนุก และผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม 
สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่   
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย โทร.0-4281-3086 

ประธาน ส าหรับการแข่งขันกีฬาไทภูเขาจังหวัด ให้ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาส ารวจว่า 
มีกี่หมู่บ้านและเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ และจัดรับสมัคร ณ พื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ  
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้ท่ีสนใจสมัครการแข่งขัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 

/กำรเตรียมพร้อมของอุทยำนแห่งชำติ... 

ท่องเท่ียวและกีฬา  
จ.เลย 
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กำรเตรียมพร้อมของอุทยำนแห่งชำติ ในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ    
/คณะที่ 3... 

ผอ.โรงพยาบาลเลย 

 

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
 



อุตสาหกรรม จ.เลย 
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คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  
  (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

         กำรส่งเสริมและขับเคลื่อนสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่  โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะเนื้อ 
     โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์และกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง  
     กรมปศุสัตว์ กับ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
     โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะเนื้อ จ.เลย   ในพ้ืนที่ 8 อ ำเภอ  จ ำนวน 24 กลุ่ม  230 รำย 
                 โครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำยกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปี 2564  
                                       (หลัง COVID-19) 
            1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิตและกำรตลำดแพะเนื้อ จ ำนวน 25 กลุ่ม 250 รำย 

        2. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อเพ่ือจ ำหน่ำยจ ำนวน 14 กลุ่ม 140 รำย 
         3. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดกระบือให้เกษตรกร  
   จ ำนวน 14 กลุ่ม 140 รำย 
        4. โครงกำรส่งเสริมประสทิธิภำพกำรเลี้ยงไก่ไข่ให้เกษตรกร จ ำนวน 140 กลุ่ม 280 รำย 

ประธำน     1. คลังจังหวัดเลยน ำยอดเงินที่รัฐช่วยไปลงในงบด ำเนินงำนของคลังด้วย 
     2. มอบปศุสัตว์จัดหำพันธ์ไก่ไปมอบให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลเรยีงควำมดีเด่นระดับเขต 
มติที่ประชุม     รับทราบ   

คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  
(อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1. กิจกรรมกิจกรรม “รถปันสุข หยิบแต่พอดี มีเหลือช่วยเติม”  

วันที่  12 มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรม “รถปันสุข 
หยิบแต่พอดี มีเหลือช่วยเติม” ซึ่งได้ออกพ้ืนที่ให้บริกำรประชำชนในพื้นที่ บ้ำนห้วยกระทิง 
บ้ำนกกทอง บ้ำนห้วยฮ่อม อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยได้น ำข้ำวสำร บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป 
ปลำกระป๋อง  ผักกำด กะหล่ ำปลี ถั่วฝักยำว พริก และมะนำว พร้อมทั้งได้น ำหน้ำกำก
อนำมัย แจกจ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกสภำวกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19) ซ่ึงชำวบ้ำนประชำชนในพ้ืนที่ได้
ร่วมท ำบุญกับรถปันสุข เป็นเงินสด  1,355 บำท เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป  
    2.กิจกรรมเป็นวิทยาการ โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์  หลักสูตร 
“การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์”  
      วันที่  17  , 19 มิถุนำยน 2563  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย มอบหมำยให้ 
นำยเชำวนันต์   มูลถวิล   ต ำแหน่ งนักวิ เครำะห์นโยบำยและแผน  พร้อมด้วย  
นำงสร้อยสุดำ  ศำลำฤทธิ์  ต ำแหน่งนักวิชำกำรมำตรฐำน เป็นวิทยำกำร โครงกำรอบรม
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ หลักสูตร “กำรแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์”                                      
ณ ศำลำกลำงบ้ำนแก่งบง  ต ำบลหนองคัน  อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และศำลำกลำงวัด
บ้ำนลำดค่ำง ต ำบลลำดค่ำง  อ ำเภอภูเรือจังหวัดเลย โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
และกลุ่มผู้ปลูกดอกไม้ประดับภูเรือและ ผู้เกี่ยวข้องให้ควำมสนใจเข้ำร่วมฟังกำรอบรมและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  จ ำนวน  50  คน  และยังได้แจกหน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำให้กับ 
ผู้เข้ำอบรม คนละ 2 ชิ้น  ซึ่งกำรอบรมครั้งนี้ จัดโดย ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
/คณะที่5... 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 
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คณะที่ ๕  ด้าน Loei for All เลยเมืองของทุกคน (ปลัดจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
 1) สรุปผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)  
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจ.เลย) 
อ าเภอนาด้วง 

1.กำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีภำวะเปรำะบำง 
2.กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
3.เกษตรปลอดสำรเคมี เกษตรปลอดภัย 
4.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
5.กำรป้องกัน เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด    

  6.กำรพัฒนำอำชีพ 
      รับทราบ 
อ าเภอภูเรือ 

1. โครงกำรภูเรือร่วมใจต้ำนภัย COVID 19 
2. โครงกำรเกษตรปลอดภัย 
3. โครงกำรประชำรัฐร่วมใจก ำจัดภัยแมลงวัน 

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

            (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    
1.1  กำรถ่ำยท ำคลิปวีดีโอ โครงกำรพัฒนำต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์

พระรำชำเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุณเมืองมติที่
ประชุม 

1.2  พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถำน
แห่งชำติพ.ศ.2504 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535   

มติที่ประชุม        รับทราบ     
คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำก่อนเปิดภำคเรียน ปี พ.ศ.2563 เพ่ือเฝ้ำระวัง 

กำรป้องกันและแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 (COVID-19)  
1) แบบสรุปผลกำรประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำในจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2)แบบสรุปควำมต้องกำร... 
 

นอ.นาด้วง 
 

มติที่ประชุม 
 

นอ.ภูเรือ 
 

ผู้แทนศึกษาธิการ  
จ.เลย 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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2) แบบสรุปควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือก่อนเปิดภำคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม         รับทราบ    

คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
- กิจกรรมกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อแผนงำน/โครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำย 
กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ในมิติทำงวัฒนธรรมของจังหวัดเลย  
(ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย) (โดยวีดีทัศน์/VDO) 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

    6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 22 มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 21 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 6  เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  15   เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567)  30  เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่  
อ ำ เภอท่ำลี่  ด่ ำนศุลกำกรเชียงคำน อ ำ เภอเชียงคำน  จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ  
อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำนเหมืองแพร่ ข้อมูลค่ำกำรค้ำอ ำเภอนำแห้วมี 
จ ำนวน1,059.18 ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำจ ำนวน 802.87 ล้ำนบำท  
 

/และมูลค่ำกำรส่งออก… 

    หน.สนจ.เลย 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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และมูลค่ำกำรส่งออกจ ำนวน 256.31 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ-546.56 ล้ำนบำท 
การน าเข้าสินค้า เดือนพฤษภำคม 2563 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ จ ำนวน 802.87 ล้ำนบำท
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 109.37 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ15.77 (เมษำยน2563  
จ ำนวน 693.50 ล้ำนบำท) สินค้ำน ำเข้ำ มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ
753.00 ล้ำนบำท สินค้ำกสิกรรม 47.46 ล้ำนบำท สินค้ำไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์
2.01 ล้ำนบำท และเครื่องจักรที่ไม่ใช้ ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 0.38 ล้ำนบำท  
และเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.02  ล้ำนบำท 
การส่งออกสินค้า เดือนพฤษภำคม 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ จ ำนวน 256.31 
ล้ำนบำท สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 42.81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ20.05 
(เมษำยน 2563 จ ำนวน 213.50 ล้ำนบำท) สินค้ำส่งออก มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ 
สินค้ำเชื้อเพลิง 98379 ล้ำนบำท สินค้ำของใช้ประจ ำวัน 55.25 ล้ำนบำท สินค้ำวัสดุ
ก่อสร้ำง 46.68 ล้ำนบำท พลังงำนไฟฟ้ำ 31.37 ล้ำนบำท และสินค้ำเครื่องมือเครื่องใช้
ทำงวิทยำศำสตร์ 6.67 ล้ำนบำท  
การค้ารวม  เดือนพฤษภำคม 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม จ ำนวน 1,59.18 ล้ำนบำท  
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 152.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.78 (เมษำยน 2563 จ ำนวน 
907.00 ล้ำนบำท) 
ดุลการค้า เดือนพฤษภำคม 2563 ขำดดุลกำรค้ำมีมูลค่ำจ ำนวน -546.56.00 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 66.56 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ13.87 (เมษำยน 2562 จ ำนวน -480 ล้ำนบำท) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/6.4 จุลสำรผลกำรด ำเนนิงำน... 
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6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนมิถุนายน2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนพฤษภำคม 2563  เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือน
พฤษภำคม 2563 มีแนวโน้มหดตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัวตำมภำค
เกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร ด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดน ในขณะที่  กำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชน และกำรใช้จ่ำยภำครัฐ  
คำดว่ำจะหดตัว ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรม klang loei 
       วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 เวลำ 13.30 - 15.00 น. นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ภำครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี   นำงวรจิตร์ ปัญญำดี คลังจังหวัดเลย เป็น
เลขำนุกำร ด ำเนินกำรประชุม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 

1. ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่น้อมน ำแนวทำงพระรำชด ำริสมโจพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
                       กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรปลูกพืชผักสวนครัวไว้ตำมบ้ำน                
                     ขณะนี้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลยได้ด ำเนินกำรได้ 97 % 

2.  กำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในห้วงเดือน  
                     กรกฎำคม 2563 จึงขอควำมร่วมมือทุกภำคส่วนให้ข้อมูลแก่เจ้ำหน้ำที่ด้วย 

 มติที่ประชุม          รับทราบ 
          กำรรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
                               กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ผู้รับมอบจะต้องเป็นธนำคำร   
                              เมล็ดพันธุ์ต่อไป 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 

               
              
 
 
 
 

 คลัง จ.เลย 

 า เ ร  ก   
อั ราการ
 ยาย ัว  
(%YOY) 

    ัยที่ส่ง  กระทบ 

 า เก  ร -16.3%  ปร มำณ ล ล ตข้ำว  ลดลง 
 จ ำนวนอำช ำบัตร คเนื้อ   ลดลง 
 

 า อ  สาหกรร  -2.8%  ปร มำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  ลดลง 
 รำยได้จำกอุตสำหกรรมกำร ล ตน้ ำแข ง  ลดลง 

 า บร การ -21.9%  จ ำนวนนักท่องเที่ยว  ลดลง 
 รำยได้กำรขำยยำนยนต   ลดลง 
 

 

 พัฒนาการ จ.เลย 

 รอง ผอ.รมน.จว.เลย 

                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม           
      (นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                                    
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                            

ว่าที่ ร.ต.            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (เกริก  กมลานนท์)     
           ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ                                     


