
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว732        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                  13  สิงหำคม  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2563 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 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  ฝ่ ำยเลขำนุกำรได้ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจั งหวัดเลย ฯลฯ ครั้ งที่  7/2563  
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 23 หน้ำ  
สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ   
(ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม  2563 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว  
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 8/๒๕๖3 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2563  
เดิมก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เนื่องจากวันดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดราชการเร่งด่วน จึงขอเลื่อน
การประชุมฯ มาเป็นวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5  
ศาลากลางจังหวัดเลย และผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
กลุ่มประชุมกรมการจังหวัดเลย  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 ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดท ำข้อมูล  เป็นไฟล์ PDF 
และหำกประสงค์จะน ำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 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 7/2563  
วันพฤหัสบดีที ่30 กรกฎาคม 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.ยุทธวัฒน์  โชคชัย   แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
6.   พ.ท.อัศนี  รำชภักด ี  แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
7.  นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
8.   นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดเลย  
9.  นำงณัฐธิดำ  งำมชื่น   อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย 
10.  นำยอมเรศ  พรหมรำช  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

                                                                 ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี 
11.  นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
12.  นพ.ปรีดำ  วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
13.  นพ.ชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
14.  ร.อ.ชินกร  กุตัน   แทน ผบ.นพค.23 
15.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นำยสมปรำชญ์  รำชโยธำ  แทนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
19.  นำงนิรภำ  เวียงนนท์  แทนสถิติจังหวัดเลย  
20.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
21.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
22.  นำยฉลอง  เผือกแสงทิพย์  เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
23.  นำยพำนเพชร  โฮมประเสริฐ  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั จ.เลย 
24.  นำงชะตำ  ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
25.  นำงพรผกำ  ศิริบุรี   แรงงำนจังหวัดเลย 
26. นำงวษมล  มณีสุต   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
27.  นำงนวพร  นำรถบุญ  ประกันสังคมจังหวัดเลย 
28.  นำยเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
29.  นำยไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
30.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
31.  นำยชญำศักดิ์  ธรรมจิญโณ  แทนเกษตรจังหวัดเลย 
32.  นำยพิสิฐ  เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 

           / 33.นำยสุวัฒน์...
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33.  นำยสุวัฒน ์  มัตรำช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
34.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
35.  นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
36.  นำงสำวปรำณี  ติรณวัฒนำนันท์  ขนส่งจังหวัดเลย 
37.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
38.  น.ส.นิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
39.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ ์ แก้วจินดำ  ยุติธรรมจังหวัดเลย 
40.  นำยณัฐชำย  ชัยศรี   แทนผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 
41.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ ์ แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
42.  น.ส.สำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
43.  นำยสถำพร  แก้วพิลำรมย์  แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
44.  นำยนเรศวร์  แพงมำ   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
45. นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
46.  น.ส.เยำวพำ  ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
47.  น.ส.วัชร ี  ก้องเกรียงไกร  แทนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
48.  นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 
49.  นำยประยงยุทธ  ธีระนันท์  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2  
50.  นำยนิสิต  สำยโชค   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
51.  นำยสนั่น   อุทธำพงษ์  ผอ.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย  
52.  นพ.อำทิตย์  เล่ำสุอังกูร  ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนรินทร์ 
53.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
54.  นำยสุมิตร  อนุนิวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
55.  นำยอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
56.  นำยธันว ์  สินธวำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
57.  นำยธนภัทร  รีทหำร   แทนผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
58.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
59.  พ.ต.ท.จักริน  เป็นสุข   แทน ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
60.  นำยเชำว ์  เฉลิมเกียรติ  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
61.  นำงสวำท  นรคิม   แทนนำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
62.  น.ส.อัมพรพรรณ หินสำสนกุล  สรรพำกรพื้นที่เลย 
63.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
64.  นำยสันติ  พรมมำสิทธิ์  แทนธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
65.  นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
66.  นำยธนภัทร  จันทรสีมำวรรณ  แทนผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
67.  นำงนัคมน  เงินมั่น   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
68.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
69.  นำยวิญญู  เจ๊กชื่น   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย 
70.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
71.  นำยเวช   ทองนำค   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
72.  นำงธำรำรัตน ์  บุญเรืองศรี  แทน ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
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73.  นำยบุญรอด  ค ำทะริ   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
74.  นำยวีรพงษ์  ริมไธสง   แทนผอ.ศูนยส์่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน) 
75.  นำยเฉลิมชัย  จันทรศร  แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
76.  นำยพรเทพ  ท้วมสมบุญ  แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
77.  นำยนิมิต  ยังผ่อง   หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่  
78.  นำยวรวุฒ ิ  วิญญำยงค์  แทนหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
79.  ร.ต.วชัรสรณ ์  เชื้อไพบูลย์  แทน ผบ.ร.8 พัน1 
80.  ร.ต.อ.อัศวิน  สีดำ   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
81.  ร.ต.อ.วิชัย  สิทธิ   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
82.  ผศ.ชัชชัย  พีรกมล   แทนอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
83.  นำยเดชำ  พุทธมำตย์  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
84.  ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
85.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 
86.   นำยกิตติวัชร์  แยบดี   แทนนำยอ 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.ท.ด ำรงค์  วงค์ลืออ ำนำจ  แทน ผกก.สภ.เมืองเลย 
99. พ.ต.อ.ส ำเนำว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
100. พ.ต.ท.ณัทญำ  ทองจันทร์  แทน ผกก.สภ.เชียงคำน 
101. พ.ต.ต.ชัยวัฒน์  ภักดีจรุง   แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
102.  พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ พุ่มจันทร์ธนัง  ผกก.สภ.เอรำวัณ 
103.  พ.ต.อ. สุพจน์  ดวงไพชุม  ผกก.สภ.ภูหลวง 
104.  พ.ต.ท.ใจชำย  หงส์เรือง  แทน ผกก.สภ.ท่ำลี่ 
105.  พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ ประจิตน์  แทน ผกก.สภ.ผำขำว 
106.  พ.ต.ต.ชัยรัตน ์  ภักดิ์จรุง   แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
107.  พ.ต.อ.เอกพงษ์  พลมณี   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
108.  พ.ต.ท.บรรเจิด  จูจันทร์   แทน ผกก.สภ.นำด้วง 
109.  พ.ต.ท.สุริยำ  แสงสุริยำ  แทน ผกก.สภ.นำดินด ำ 
110.  พ.ต.ต.ปรีดำ  ผุยแสงพันธ์  ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
111.  พ.ต.ท.ประสงค์ นอสิทธิ์   แทน ผกก.สภโคกงำม 
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112.  นำยวิรัตน์  ทองจ ำรูญ  แทน ผอ.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเลย 
113.  นำยวร  หินดี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย   
114.  นำยนิคม  สุระเกตุ   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
115.  นำยประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย 
116.  นำยกุลวัชร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
117.  นำยคิรวัฒน์  ธีระไชยศำนต์  แทนผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 
118.  นำยอนุศำสตร์  ผำด ำ   แทนผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 
119.  นำยกฤติรัฐ  วุฒิวงค ์   ผู้อ ำนวยกำร คปภ. จังหวัดเลย 
120.  นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
121.  นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
122.  นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
123.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
124.  นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
125.  นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
126.  นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ.เลย 
127.  นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
128.  นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
129.  นำงสำวภัทรำภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
130.  นำงสำวอภัสรำ สีปำ   นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
131.  นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
132.  นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
133.  นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
 

1. ท้องถิ่นจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
2. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลยเขต 19      ติดรำชกำร 
3.  ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
4.  หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย     ติดรำชกำร 
5.  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
6.  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง      ติดรำชกำร 
7.  นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง       ติดรำชกำร 
8.  ผจก.พื้นที่พิเศษเลย        ติดรำชกำร 
9.  ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย     ติดรำชกำร 
10.  ผอ.ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
11.  หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
12.  ผบ.ทพ.21        ติดรำชกำร 
13. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
14. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง     ติดรำชกำร 
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15.  ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย     ติดภำรกิจ 
16.  ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
17.  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
18.  หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
19.  หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
20.  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดภำรกิจ 
21.  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
22.  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต    ติดรำชกำร 
23.  หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
24.  หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
25.  หวัหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
26.  สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
27.  สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
28.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย      ติดรำชกำร 
29.  ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม       ติดภำรกิจ 
30. ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
31. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย    ติดภำรกิจ 
32. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
33.  ผกก.สภ.ภูเรือ        ติดรำชกำร 
34. ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
35.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
36.  ผกก.สภ.โพนทอง       ติดรำชกำร 
37.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
38.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
39.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
40.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
41.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
42.  นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย   ติดภำรกิจ 
43.  ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
44.  ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทย      ติดภำรกิจ 
45.  หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
46.  หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    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 

 

/ผู้เข้ำร่วม… 



  หน.สนจ.เลย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยวิชัย   พิมพ์ศรี   ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
2. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
3. นำยอัครวินท์  จันทรมำตร์  ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
4. นำยบุญบำรมี  มณีศรี   ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
5. นำยอุทร  เปรี้ยวปรี  ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
6. นำยถนัด  ใจศิริ   ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
7. นำงสำวพรรนิภำ  สุพรหมอินทร์  ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
8. นำงอรทัย  วรสำร   เสมียนตรำอ ำเภอภูกระดึง 
9. ว่ำที่ร.ต. วินัย  วงษำ   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
10. นำยพงษ์รัตน์  เมืองปำก  ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
11. นำยวชิรำวุธ  วิไชโย   ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 

 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 7/2563  
              วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม 2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑.  ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
                   ๒.  ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
                                            3.   กำรมอบประกำศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้ำนต้นแบบประชำธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด 
                                         ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 3 แห่ง (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย)  

4. กำรมอบโล่อำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จ ำนวน 1 รำย 
     (ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย)    

                     5. ข่ำวเด่นรอบเดือน กรกฎำคม 2563   (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เ จนส ำเร็จลุล่วงด้วย 
ควำมเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 6/๒๕63 ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕63   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที่ 29  มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
                              ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)                                     
                             - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด   21    หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์         
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวดัเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 680  ลงวนัที่ 17  กรกฎำคม  2563       

มติที่ประชุม   รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕63 ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕63   
                              ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันจันทร์ที่ 29  มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ๕    
                              ศาลากลางจังหวัดเลยทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
 

/ระเบียบวำระท่ี 3... 
 

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 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 โครงการ “กาชาดเลยรอ้ยดวงใจ ช่วยไทเลย ประจ าปี 2563” (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 
      ด้วยเหล่ำกำชำดจังหวัดเลยมีภำรกิจหลักในกำรรณรงค์และจัดหำโลหิตจำกผู้มีจิตศัทธำ 
ที่มีสุขภำพให้มีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้รับโลหิตในกำรน ำไปรักษำโรค
นำนำชนิดซึ่งร้อยละ 30 ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องรักษำด้วยกำรรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิต  
อีกร้อยละ 70 ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ใช้ในกำรผ่ำตัด ซึ่งมักจะเป็นกำรใช้โลหิต
ปริมำณมำกและเร่งด่วนอีกประกำรหนึ่ง  เหล่ำกำชำดจังหวัดเลยจึงขอควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนจัดหำผู้ประสงค์จะบริจำคโลหิตไปบริจำคโลหิต ณ งำนธนำคำรเลือด ชั้น 3 
โรงพยำบำลเลย ตำมแผนรับบริจำคโลหิตและหำกท่ำนประสงค์จะให้จัดรถรับ – ส่ง  
หรือเปลี่ยนแปลงวันเวลำ สำมำรถประสำนได้ที่ นำงศรสวรรค์  ลี้ไพบูลย์ 
 ต ำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร หมำยเลขดทรศัพท์ 061 5692989 

    รายงานผลการด าเนินการจัดหาโลหิตตามแผนโครงการ 
 
 
 
 
 

จ ำนวนผู้บริจำคโลหิตเป้ำหมำย 30 รำยต่อวัน 
ก่อนเริ่มโครงกำร 10 – 15 รำยต่อวัน 
หลังจำกด ำเนินโครงกำร 40 – 90 รำยต่อวัน 
*หน่วยบริกำรและสนับสนุน 
รถโรงพยำบำลออกไปรับส่งผู้บริจำคโลหิตระยะทำงไม่เกิน 10 Km. 

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

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/โครงกำรพัฒนำกัญชำ... 

 

     นพ.สสจ.เลย 

     นพ.สสจ.เลย 
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- โครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทยใน 
 รพ.สต. ระยะที่ 2 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรปลูกพืชกัญชำ โดยส่งให้กับกรมกำรแพทย์แผนไทยฯ น ำไปผลิตต ำรับ
ยำไทยที่มีกัญชำปรุงผสม 

2. เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรกัญชำทำงแพทย์ที่ปลอดภัย 
3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแหล่งปลูกกัญชำเพ่ือผลิตยำ 

   กลุ่มเป้าหมายการปลูกพืชกัญชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2563  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
          ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 24 ก.ค. 2563 

ประเทศไทยมีรำยงำนผู้ป่วย 
 จ ำนวน 31,438 รำย  
ผู้ป่วยเสียชีวิต 21 รำย  
 

/อัตรำป่วย… 
 

    นพ.สสจ.เลย 

    นพ.สสจ.เลย 



ปลัดจังหวัด
เลย 
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อัตรำป่วยเท่ำกับ 47.42 ต่อประชำกรแสนคน 
อัตรำป่วยตำย ร้อยละ 0.07 
จังหวัดเลย มีอัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 
ล ำดับที่  7    ของประเทศ  
ล ำดับที่  4    ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล ำดับที่  1    ของเขตสุขภำพที่ 8 
พบผู้ป่วยจ ำนวน  632  รำย 
อัตรำป่วยเท่ำกับ  98.49 ต่อประชำกรแสนคน  
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย   ครั้งที่ 11/2563 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
 ก ำหนดจัดในวันพุธที่  19  สิงหำคม  2563  พ้ืนที่ด ำเนินกำรคือ  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำบอน บ้ำนนำบอน ต ำบลนำซ่ำว อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย    

          จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำร 
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จะไม่มีกำรออกหน่วยบริกำร 
ของส่วนรำชกำร  

มติที่ประชุม           รับทราบ   
 4.5   สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย    
  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย)  
ผลการด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 10  วันที่ 22   กรกฎำคม  2563 ณ โรเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง 
หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง 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  
     (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 ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   (COVID-19)    

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

/4.6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ... 

ปลัดจังหวัด
เลย 
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4.6 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 
        (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

 ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
- กำรจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเลย จ ำนวน  19 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  2,320 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร  

ณ ส ำนักทะเบียนอ ำเภอทั้ง 14 ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย เดือน กรกฎำคม 2563  
มีผู้สมัครจิตอำสำจ ำนวนทั้งสิ้น 33 คน 

-    ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้งสิ้น       
      61,138 คน (ชำย 25,984 คน  หญิง 35,154 คน) 
-   วันที่  11 กรกฎำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/  
     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธีเปิด       
     กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ“ถนนบริเวณย่ำนกำรค้ำตลำดชุมชน” เนื่องในวัน 
     สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563  ณ บริเวณลำนกีฬำ  
     บ้ำนขอนแดง ต ำบลนำอำน อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
-    วันที่ 22 กรกฎำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่น โกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/   
     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำ 
     ส่วนรำชกำร ท ำกิจกรรมจิตอำสำ  “ก ำจัดแหล่ง เพำะพันธุ์ ลูกน้ ำยุ งลำย”  
     บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง  
     อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
-    วันที่ 22 กรกฎำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำร                      

ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 ออกเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้สูงอำยุ และป่วยติดเตียง ในพ้ืนที่บ้ำนเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3  
ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

-   ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม จิ ต อ ำ ส ำ ภั ย พิ บั ติ ป ร ะ จ ำ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  
     ขอให้ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนอ ำเภอ ประสำนองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดท ำแผนและด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมฯ ต่อไป 
-     กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำทุกครั้ง ขอให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร Social Distancing 
-     สรุปผลกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง      
      ส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรฝึกอบรมแล้วเสร็จ จ ำนวน 30 แห่ง คงเหลือที่ยั ง 
      ไม่ด ำเนินกำรฝึกอบรมฯ จ ำนวน 68 แห่ง  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
4.7  การน าส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าเดือน พฤษภาคม  2563 
(ส านักงานที่ดินจังหวัดเลย)  

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

 เจ็ดร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน)  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

/4.8 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ... 
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๔.8  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
                                   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 17  กรกฎาคม  2563  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 6,292.34 
ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,494.62 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยจ ำนวน 3,369.85     ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 53.55 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 65   ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 

1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,952.86 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 10.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
2,463.99 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.44  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัด
เลย อยู่ล ำดับที่ 18 ของประเทศ  

2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,339.48 ล้ำนบำท  

จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,484.53 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย

จ ำนวน 905.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.13 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
จังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 66 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 220.39 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 105.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 28.53 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 12.95 ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 43 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
          1) งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 44.69 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.75 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 11.72 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 26.23  ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ล ำดับที่ 27 ของประเทศ 
          2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 175.70 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 104.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
16.81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.57 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย  
อยู่ล ำดับที่ 42 ของประเทศ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ีมีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวนทั้งสิ้น  
611.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 502.72 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.24 จ ำแนกเป็น  

1) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
12.92 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 588.13 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว  
จ ำนวน 489.81 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม        รับทราบ   
๔.9  รายงานลักษณะอากาศบรเิวณจังหวัดเลย เดือน กรกฎาคม  2563 และการคาดหมาย 

            ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน สิงหาคม  2563 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 
สภาวะอากาศทั่วไป ประจ ำเดือนสิงหำคม บริเวณจังหวัดเลย จะมีฝนตกชุกเกือบทั่วไป  
โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 60- 80 ของพ้ืนที่กับฝนตกหนักในบำงวันซึ่งอำจก่อให้เกิด
สภำวะน้ ำท่วมฉับพลันและน้ ำป่ำไหลหลำก รวมทั้งน้ ำล้นตลิ่งในบำงแห่งเนื่องจำกมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยังปกคลุมทะเลอันดำมันและประไทย โดยจะมีก ำลังแรงเป็นระยะๆ 
ประกอบกับในบำงช่วงจะมีร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจำกนี้อำจจะมีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ำใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่ำนบริเวณ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ 

/สรุปเดือนนี้... 

ผู้แทน ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 

 

คลัง จ.เลย 
 



ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา  
จ.เลย 
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สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ ปริมำณฝนรวมจะสูงกว่ำค่ำปกติประมำณร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยยังคงสูงกว่ำค่ำปกติประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 -34 
องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 232-25 องสำเซลเซียส 
ข้อควรระวัง ในเดือนนี้ มักจะมีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่ำนประเทศฟิลิปปินส์ 
ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก ำลังแรงขึ้น ท ำให้จังหวัดเลยมีฝนตก
เ พ่ิ ม ขึ้ น  จึ ง ข อ ใ ห้ ป ร ะ ช ำ ช น ติ ด ต ำ ม ข่ ำ ว พ ย ำ ก ร ณ์ อ ำ ก ำ ศ แ ล ะ ค ำ เ ตื อ น 
จำกศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยำ อย่ำงใกล้ชิด 

มติที่ประชุม            รับทราบ    
               4.10  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2563 ประจ าเดือน กรกฎาคม  2563  (โครงการชลประทานเลย) 

 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 515.50 มม. 
สถานการณ์น้ าปัจจุบัน 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 14 แห่ง 53.599 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  46.28 % ของควำมจุ 
(ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.)  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก 120 แห่ง 9.080 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  31.61 % ของควำมจุ
(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
- อ่ำงฯน้ ำหมำน  
ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม. 
ระดับน้ ำวันนี้ +298.78 ม.รทก.ปริมำณน้ ำวันนี้ 42.92 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 16.20 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย  
ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม. 

   ระดับน้ ำวันนี้ +290.99 ม.รทก.ปริมำณน้ ำวันนี้ 26.235 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 73.27 % 
  กิจกรรม และการให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งฯ 
สนับสนุนสูบน้ าเพื่อการเกษตร ด ำเนินกำรสูบน้ ำช่วยเหลือเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนบุ่งค้อ   
ต ำบลทรำยขำว  อ ำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
รถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือน้ ำเพ่ือกำรประปำ ที่ขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค บ้ำนไร่ม่วง  
การพิจารณาช่วยเหลือน้ าประปา  กำรพิจำรณำช่วยเหลือน้ ำประปำในตัวอ ำเภอผำขำว   
โดยจะท ำกำรลักน้ ำข้ำมฝำยห้วยน้ ำพวย 2 แห่ง เพ่ือให้น้ ำไหลไปตำมล ำห้วยถึงตัวอ ำเภอ 

มติที่ประชุม   รับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องเพื่อพิจารณา 
                               การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

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

      ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย  ก ำหนดจัดโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวรูปแบบกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ ประจ ำปี 2563   
      กิจกรรม  อบรมภำคีเครือข่ำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในวิถีชีวิตใหม่ของกำรท่องเที่ยว   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้บุคลกรด้ำนกำรท่องเที่ยว                            
เข้ำสู่รูปแบบกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่  น ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดี  และสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ 
 

/รุ่นที่ 1... 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
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      รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎำคม 2563  ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์  อ.เมืองเลย จ.เลย 
      รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎำคม 2563  ณ เชียงคำน ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงคำน จ.เลย 
      รุ่นที่ 3 วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ณ โรงแรมก่ิงบุญ  รีสอร์ท อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 
 ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ เดือนพฤษภาคม ปี 2563) 
  จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเลย เดือนพฤษภำคม 2563 จ ำนวน  2,514  คน  
  รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย เดือนพฤษภำคม 2563 จ ำนวน  3.86  ล้ำนบำท   
  เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 จึงท ำให้ผู้เยี่ยมเยือนหยุดกำร    
  ท่องเที่ยวชั่วครำว 
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย   ขอประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม/ 
ด้ำนกีฬำ / นันทนำกำร    มีดังนี้             
1. กำรแข่งขันกีฬำชำวไทยภูเขำจังหวัดเลย  ประจ ำปี  ๒๕63 
   1.1  ต้องเป็นเยำวชนและประชำชน ในต ำบลตูบค้อ  หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  12 
   1.2  ก ำหนดชนิดกีฬำที่จัดกำรแข่งขัน จ ำนวน 5 ชนิดกีฬำ ประเภท ชำย - หญิง 
         ๑) ฟุตบอลชำย 7  คน  ๒)  เซปักตะกร้อ  ชำย  
 ๓) วอลเลย์บอลในร่ม  หญิง ๔) เปตอง  ชำย – หญิง  
         5)  กีฬำพ้ืนบ้ำน (ขว้ำงลูกข้ำง  เป่ำลูกดอก  ขว้ำงมีดสั้น) 
     1.3  ก ำหนดกำรรับสมัคร สำมำรถขอรับใบสมัครและส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ        
          โดยตรงได้ท่ี บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำนตูบค้อ  หมู่ที่  6   ต ำบลกกสะทอน  

อ ำเภอด่ำนซ้ำย   จังหวัดเลย ตำมก ำหนด ดังนี้ 
  1) รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  17 กรกฎำคม  ถึงวันที่   13  สิงหำคม   2563       
    ณ  บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำนตูบค้อ  หมู่ที่  6    ต ำบลกกสะทอน 
    อ ำเภอด่ำนซ้ำย   จังหวัดเลย 
  2)  ประชุมผู้จัดกำรทีม  ในวันที่  14  สิงหำคม  2563  เวลำ 13.30 น. 
     ณ บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำนตูบค้อ   หมูที่ 6  ต ำบลกกสะทอน   
     อ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย 
  3) ท ำกำรแข่งขัน วันที่  15  สิงหำคม  2563   ณ โรงเรยีนบ้ำนตูบค้อ      
      ต ำบลกกสะทอนอ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย 

2. กำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรผู้สูงอำยุจังหวัดเลย ประจ ำปี 2563 
 2.1 รุ่นอำยุ  60  ปีขึ้นไป  
2.2 ก ำหนดชนิดกีฬำที่จัดกำรแข่งขัน จ ำนวน  4  ชนิดกีฬำ  ดังนี้  
 ๑) วู้ดบอล  ชำย – หญิง ๓) กอล์ฟ   ชำย – หญิง 
 ๒) เปตอง   ชำย – หญิง 4) กรีฑำ   ชำย – หญิง  
2.3 ก ำหนดกำรรับสมัคร สำมำรถขอรับใบสมัครและส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ โดยตรง
ได้ที่ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย  
ตำมก ำหนด ดังนี้ 
  1) รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  22 กรกฎำคม  ถึงวันที่   14  สิงหำคม   2563   
ณ  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
  2)  ประชุมผู้จัดกำรทีม  ในวันที่  18  สิงหำคม  2563  เวลำ 10.00 น.  
ณ   ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
  3) ท ำกำรแข่งขัน ระหว่ำงวันที่  22  -  23   สิงหำคม  2563   ณ สนำมกีฬำ
กลำงจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
/คณะที่2... 



ผอ.โรงพยาบาล
เลย 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 
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คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
คณะท างานและเลขานุการ) 

1) น ำเสนอคลิปวีดีโอ กำรเข้ำร่วมจัดบูธนิทรรศกำรภูมิปัญญำกำรแพทย์พ้ืนบ้ำน 
ในงำนหมอยำท่ำสุขสยำม ครั้งที่ 2 ปี 2563 ณ ไอคอนสยำม กรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงวันที่ 9 -15 กรกฎำคม  2563 ภำยใต้หัวข้อ “สวยใส ชะลอวัย ต้านภัยโควิด 
ด้วยภูมิปัญญา สมุนไพรไทเลย” (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  

ประธาน    ในการประชุมครั้งต่อไปให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยสรุปเรื่องการลดน้ าหนัก 
                             มาน าเสนอในที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม    รับทราบ    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

  (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
1.ผลการพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเลย 

1) กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ (สถำนีพัฒนำที่ดินและน้ ำ) 
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน-สูง

งบประมำณ 2,971,715 บำท พื้นที่ด ำเนินกำร 1,400 ไร่ 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำเพ่ือป้องกันและบรรเทำอุทกภัย งบประมำณ 

3,275,000 บำท พื้นที่ด ำเนินกำร 700 ไร่ 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว งบประมำณ 170,000 บำท 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร 100 ไร่ 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำพ้ืนที่โครงกำรพระรำชด ำริ ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซ้ำย

จังหวัดเลย งบประมำณ 1,600,000 บำท พื้นที่ด ำเนินกำร 400 ไร่ 
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน -ก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน  

ขนำด 1,260 ลบ.ม. จ ำนวน 530 บ่อ งบประมำณที่ได้รับ  8,365,200 บำท 
 

/2)กำรรณรงค์หญ้ำแฝก... 
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2) กำรรณรงค์หญ้ำแฝก 
   - ผลิตกล้ำหญ้ำแฝกเพ่ือปลูก จ ำนวน 4,500,000 กล้ำ งบประมำณ 5,400,000 บำท 
  -  ผลิตกล้ำหญ้ำแฝกเพ่ือแจกจ่ำย จ ำนวน 2,400,000 กล้ำ งบประมำณ 1,752,000 บำท 
   -  จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลติในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมตำม  

Agri-Map   จ ำนวน 32 แปลง  652 ไร่ งบประมำณ 978,000 บำท 
   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 9 กลุ่ม  178 รำย 2,069.5 ไร่  
   (ขั้นตอนที่ 1)  
 
 

3) โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ 
     - โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 – 2563   
       จ ำนวน 15 แปลง งบประมำณ 1,524,220 บำท 
       กิจกรรม 

    1. ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
    2. ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน 
    3. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
    4. ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 
    5. ผลิตปุ๋ยหมัก พด. 
   6. ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 

                                            ปรับปรุงดินกรด  ส่งเสริมกำรปรบัปรุงพ้ืนที่ดินกรด  งบประมำณ 6,600 บำท  
                                                              พ้ืนที่ด ำเนินกำร 440 ไร ่
                                                ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) สนับสนุนกำรใชปุ้๋ยพืชสดปรับปรุงบ ำรุงดิน     
                                                   งบประมำณ 84,000 บำท  

  กิจกรรม 
     - ผลิต จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตำมนโยบำย 
     - ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน 

    
 
 
 
 

/2.ด้ำนปศุสัตว์... 
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   2.ด้านปศุสัตว์ 

-  ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์และกิจกำร 
ที่เก่ียวเนื่องจังหวัดเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ   

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

- กำรศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  
        โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองเลย จังหวัดเลย (แขวงทำงหลวงเลยที่ 1) 
       วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เ พ่ือศึกษำคัดเลือกแนวเส้นทำงและรูปแบบกำรพัฒนำที่ เหมำะสม 
ในกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองเลย 

2. เพ่ือศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจและวิศวกรรม ในกำรลงทุนของ
โครงกำร 

 
 
 
 

/เพ่ือศึกษำ รวบรวม... 
 

ผอ.แขวงทางหลวงเลยที่1  
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3. เพ่ือศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์สภำพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และด ำเนินกำร
ประเมินผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำร 
พร้ อมทั้ ง เ สนอแนะมำตรกำรลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม  มำตรกำรป้ องกัน  
แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรส่งเสริมคุณภำพ สิ่งแวดล้อม มำตรกำรในกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนกำรจัดกำรด้ำน สิ่งแวดล้อมที่
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำโครงกำร รวมทั้ง  
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 าเภอเมืองเลย 
1. อำหำรปลอดภัยจำกสิ่งปนเปื้อน 
2. กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่ำอยู่ปรำศจำกมลพิษ 

      รับทราบ 
อ าเภอเอราวัณ 

1. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
2. อำหำรปลอดภัย 

มติที่ประชุม             รับทราบ   
 
 

/คณะที่ 6... 
 
 
 

นอ.เมืองเลย 
 
มติที่ประชุม 
 

นอ.เอราวัณ 
 



- 18 - 
  

คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม      
            (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    

2.1 มำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทยตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563  (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม        รับทราบ     

คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
๑. เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
สถานศึกษาในจังหวัดเลย ๑๐๐% ส่วนมากเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
- ประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ ๔ แห่ง 
- รอประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ ๔ แห่ง 
- รอประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ๙ แห่ง 
- พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ๑๕ แห่ง ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑. สพป.เลย เขต ๑ จ านวน ๓ แห่ง      
  ๒. สพป.เลย เขต ๒ จ านวน ๓ แห่ง     
  ๓. สพป.เลย เขต ๓  จ านวน ๓ แห่ง    
  ๔. สพม. เขต ๑๙ (จังหวัดเลย) จ านวน ๓ แห่ง  
  ๕. สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเลย จ านวน ๑ แห่ง   
  ๖. ส านักงาน กศน. จังหวัดเลย จ านวน ๑ แห่ง 
  ๗. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย จ านวน ๑ แห่ง 
 

/ด าเนินการประชุม… 
 

ผู้แทนศึกษาธิการ  
จ.เลย 

พัฒนาการ จ.เลย 
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  ด าเนินการประชุม/อบรม/เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕ แห่ง ในระหว่างวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ด าเนินการในวันเสาร์ – อาทิตย์  
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน) 
2. เรื่อง โครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.เลย” 
 - สืบเนื่องจำกแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดเลย 
 - ประกำศนโยบำยจุดเน้นและตัวชี้วัดเพ่ือสถำนศึกษำในจังหวัดเลยน ำสู่กำรปฏิบัติ 
 - คณะกรรมกำรจึงออกติดตำม ตำมแบบนิเทศ ติดตำม 
 แบบนิเทศติดตำม ในระหว่ำงวันที่ ๔ – ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑. คะแนนเฉลี่ยทุกผลกำรสอบระดับชำติ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒. สถำนศึกษำมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ 
     ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวชี้วัดที่ ๓. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิตอำสำ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔. เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเตรียมควำมพร้อม 
 ตัวชี้วัดที่ ๕. นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนผ่ำนกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นและมีทักษะ
ประกอบวิชำชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖. สถำนศึกษำมีกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำกำรยกระดับคุณภำพในกำร
จัดกำรเรียนรู้  
     ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๗. หนว่ยงำน/สถำนศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำประจ ำปี 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
1. กำรด ำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
ภำยใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น 
(ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย) 
ด้วยจังหวัดเลยได้รับหนังสือกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1608.3/ว183 
 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2563 แจ้งโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคล 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ภำยใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสำนสู่ ๑๐๐ ล้ำนต้น 
ประกอบกับ หนังสือกรมป่ำไม้ ที่ ทส 1608.3/ว4784 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2563 ขอเชิญจังหวัด
และหน่วยงำนในสังกัด ได้จัดท ำกิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมกัน 
ปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงำนหรือสถำนที่อ่ืนที่เห็นสมควร เช่น ที่สำธำรณประโยชน์ป่ำชุมชน  
ศำสนสถำน โรงเรียน ที่สองข้ำงทำงสำธำรณะ ซึ่งสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนกล้ำไม้จำกหน่วยงำน
เพำะช ำกล้ำไม้ ในสังกัดกรมป่ำไม้ ในพ้ืนที่ทุกแห่งพร้อมขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน 
ในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำส 
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิ เษก ภำยใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้  เพ่ือแผ่นดิน”  
สืบสำนสู่ ๑๐๐ ล้ำนต้น โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนกำรปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่ำไม้ 
https//plant.forest.go.th/หรือสแกนคิวอำร์โค้ด ท้ำยหนังสือ 
 

/เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำง… 

ทสจ.เลย 
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                      เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงดังกล่ำว จังหวัดเลย จึงได้ด ำเนินกำร กิจกรรม
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสำนสู่ ๑๐๐ ล้ำนต้น โดยนโยบำยของท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเลย ขอให้ทุกภำคส่วนของจังหวัดเลย ร่วมด ำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่ำว ให้ได้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ต้น เริ่ม ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยให้ภำคประชำชนประสำนขอรับกล้ำไม้จำก
หน่วยงำนเพำะช ำของกรมป่ำไม้ในพ้ืนที่ และภำคส่วนที่เป็นเจ้ำภำพหลักแจ้งกำรประสำนขอรับกำร
สนับสนุนกล้ำไม้จำกหน่วยงำนเพำะช ำของกรมป่ำไม้และหน่วยงำนที่จังหวัดเลยให้กำรสนับสนุน  
ได้ที่ 
       1. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้เลย ต ำบลน้ ำสวย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทร ๐๘-๑๗๐๘-๔๘๑๔  
       2. สวนป่ำดงน้อย ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทร ๐๘-๗๒๓๘-๖๗๗๖  
                       หรือ สถำนที่เพำะช ำกล้ำไม้ของกรมป่ำไม้ในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ในท้องที่จังหวัดเลย 
โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนกำรปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่ำไม้ https//plant.forest.go.th/
หรื อ ส แกนคิ ว อ ำ ร์ โ ค้ ด เ ข้ ำ ไ ป ในหน้ ำ ร ว ม ใ จ ไทย  ปลู ก ต้ น ไ ม้ เ พ่ื อ แผ่ น ดิ น            
 
 
 
 
สถิติผู้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 
ประเทศไทย 17,716,104 (ต้น)  จ ำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก 202,313 ท่ำน 
จังหวัดเลย212,947 (ต้น)  จ ำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก 2,367 ท่ำน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธำนี) ปลูกป่ำ 450 ไร่ ท้องที่ อ.เชียงกลม  
จ ำนวน 90,000 ต้น 
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) ปลูกป่ำ 2,050 ไร่ ท้องที่ อ.เมือง  
จ ำนวน 590,000 ต้น 
กรมป่าไม้และจังหวัดเลย  
กล้ำไม้ที่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ และ แจกจ่ำยให้แก่รำษฎรในพื้นที่จังหวัดเลยแล้ว  
จ ำนวน 680,000 ต้น 
รวมกล้าไม้ 1,360,000 ตน้ 
***หมายเหตุ มีหน่วยงานขอรับกล้าไม้แล้ว แต่ยังไม่รับไปปลูก  
จังหวัดเลยมีโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พื้นที่ 37 
ไร่ จ านวน 8,000 ต้น 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
- กำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน (บวร ON Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย) 
 (โดยวีดีทัศน์/VDO) 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี 6... 
 
 

วัฒนธรรม จ.เลย 
 



- 21 - 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

    6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 64 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 7  เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  57   เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567)  56  เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
มิถุนายน  2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย -สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่  
อ ำ เภอท่ำลี่  ด่ ำนศุลกำกรเชียงคำน อ ำ เภอเชียงคำน  จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ  
อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำนเหมืองแพร่ ข้อมูลค่ำกำรค้ำอ ำเภอนำแห้วมี 
จ ำนวน1,221.62 ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำจ ำนวน 875.74 ล้ำนบำท  
และมูลค่ำกำรส่งออกจ ำนวน 345.88 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ-529.62 ล้ำนบำท 
การน าเข้าสินค้า เดือนมิถุนำยน 2563 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ จ ำนวน 875.74 ล้ำนบำท
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 72.87 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ9.08 (พฤษภำคมน2563  
จ ำนวน 802.87 ล้ำนบำท) สินค้ำน ำเข้ำ มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ
838.64 ล้ำนบำท สินค้ำกสิกรรม 34.32 ล้ำนบำท สินค้ำไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์
2.30 ล้ำนบำท และเครื่องจักรที่ไม่ใช้ ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ  0.33 ล้ำนบำท  
และสินค้ำอุตสำหกรรม 0.09  ล้ำนบำท 
การส่งออกสินค้า เดือนมิถุนำยน 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ จ ำนวน 345.88 
ล้ำนบำท สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 89.57 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ34.95 
(พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 256.31 ล้ำนบำท) สินค้ำส่งออก มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก 
ได้แก่ สินค้ำเชื้อเพลิง 134.37 ล้ำนบำท พลังงำนไฟฟ้ำ 64.29 ล้ำนบำท สินค้ำของใช้
ประจ ำวัน 61.65 ล้ำนบำท สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง 36.65 ล้ำนบำท และสินค้ำเครื่องจักร
ไม่ใช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 22.63 ล้ำนบำท 
การค้ารวม  เดือนมิถุนำยน 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม จ ำนวน 1,221.62 ล้ำนบำท  
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 162.44 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.34 (พฤษภำคม 2563  
จ ำนวน 1,59.18 ล้ำนบำท) 
ดุลการค้า เดือนมิถุนำยน 2563 ขำดดุลกำรค้ำมีมูลค่ำจ ำนวน -529.86 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 16.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ-3.06 (พฤษภำคม2563  
จ ำนวน -546.56ล้ำนบำท) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ข้อมูลภำพรวมเศรษฐกิจ... 

 

    หน.สนจ.เลย 
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6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนมิถุนายน2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนมิถุนำยน 2563  เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนมิถุนำยน 
2563 มีแนวโน้ม  หดตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัวตำมภำคเกษตร 
และภำคบริกำร ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรมคำดว่ำจะขยำยตัว ส่วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะ
ขยำยตัวตำมกำรบริโภคภำคเอกชน และมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน ในขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชน 
และกำรใช้จ่ำยภำครัฐคำดว่ำจะหดตัว ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรม klang loei 
       วันจันทร์ที่  13 ก.ค. 63 เวลำ 09.00 - 16.00 น. นำยโสภณ สุวรรณรัตน์  

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย  มอบหมำยให้นำงวรจิตร์ ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี 
ด้ำนพัสดุ ก้ำวสู่ระบบ  New GFMIS Thai” ส ำหรับส่วนรำชกำรในจังหวัดเลย จ ำนวน 
41 แห่ง 85 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวำระท่ี 7... 

 คลัง จ.เลย 



นายกเทศมนตรี 
เมืองเลย 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

1. ขอขอบคุณทุกภำคส่วนรำชกำรที่ช่วยในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิดในห้วงคัดเลือก
ทหำรกองเกินเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำร 

2. ประชำสัมพันธ์กำรจัดแข่งขันกอล์ฟกำรกุศลเพ่ือจัดซื้อรถตัดกรีนและปรับปรุงคลับเฮำท์  
 มติที่ประชุม          รับทราบ 
           
 

เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 

               
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม           
      (นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                                    
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                            

  ว่าที่ ร.ต.            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (เกริก  กมลานนท์)     
           ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ                                     

ผู้แทน มทบ.28  


