
                

  
     
ที่ ลย 0017.3/ว 800        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                   8  กันยำยน  2563 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2563 ประจ ำเดือนสิงหำคม 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  8/2563  
ประจ ำเดือน สิ งหำคม 2563 วันอังคำรที่  25 สิงหำคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจ ำนวน 32 หน้ำ  
สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ   
(ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 กันยายน  2563 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2563 ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖3 ทุกวาระแล้ว  
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย หัวหน้ำส่วนรำชกำร ฯลฯ  ครั้งที่ 9/๒๕๖3 ประจ ำเดือนกันยำยน 2563  
เดิมก าหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 29 กันยายน  2563 เนื่องจากวันดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดราชการเร่งด่วน  
จึ งขอเลื่ อนการประชุมฯ มาเป็นวันพฤหัสบดี ที่  24 กันยายน 2563 ตั้ งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดเลย และผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ
การถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มประชุมกรมการจังหวัดเลย  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 กันยายน 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 8/2563  
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. 

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

    ผู้มาประชุม  
1.  นำยชัยวัฒน ์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.   นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.    นำยชนำส  ชัชวำลวงศ ์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
4.   นำยปัญญำ  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
5.  พ.อ.อ ำนวย  ยอดพันธ์  แทน ผบ.มณฑลทหำรบกท่ี 28 
6.   พ.ต.อ.รังศิษย์  พิณทุวรรณ  แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
7.   ร.ท. สุรินทร ์  ดำวังปำ   แทนรองผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
8.  นำยณรงค์  จีนอ่ ำ   ปลัดจังหวัดเลย  
9.   นำยทวีวัฒน์   เสนำะล้ ำ  อัยกำรจังหวัดเลย  
10.  นำยอมเรศ  พรหมรำช  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

                                                                 ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี 
11.  นำยชำญชัย  คงทัน   หวัหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
12.  นำยสมชำย  ชมพูค ำ   แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
13.  นพ.ชุมนุม  วิทยำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
14.  ร.อ.ชินกร  กุตัน   แทน ผบ.นพค.23 
15.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  ว่ำที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล  แทนพำณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นำงไคริกำ  ศิรประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นำยสมปรำชญ์  รำชโยธำ  แทนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
19.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย  
20.  นำยณัฐพงษ์  พรชัย   พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
21.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
22.  นำยพิมล  พูลสง่ำ   เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
23.  นำยพำนเพชร  โฮมประเสริฐ  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั จ.เลย 
24.  นำงชะตำ  ธุลีจันทร์   พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
25.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย      
26.  นำยเกษม  สุกทน   แทนแรงงำนจังหวัดเลย 
27.  ว่ำที่ ร.ต.มีศักดิ์  พรหมศรี  แทนจัดหำงำนจังหวัดเลย 
28.  นำยไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
29.  นำงภัทรพร  บุญอำบ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
30.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม  เกษตรจังหวัดเลย 
31.  นำยพิสิฐ  เพ่ิมพูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
32. นำยอัครเดช  เรียนหิน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 

          / 33.นำงสำวปรำณี...  
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33.  นำงสำวปรำณี  ติรณวัฒนำนันท์  ขนส่งจังหวัดเลย 
34.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
35.  นำงรวงทอง  พลธิรำช   วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
36.  นำยสมบูรณ ์  สุริยำ   แทนยุติธรรมจังหวัดเลย 
37.  นำยณัฐชำย  ชัยศรี   แทนผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 
38. นำยสถำพร  แก้วพิลำรมย์  แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
39.  นำยนเรศวร์  แพงมำ   แทนพลังงำนจังหวัดเลย 
40. นำงเนตรนภำ  บุญบรรลุ  แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
41.  น.ส.เยำวพำ  ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
42.  นำยชัยณรงค์  แสงค ำ   ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
43.  นำยสำยรุ่ง  ปลั่งกลำง  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 
44.  นำยประยงยุทธ  ธีระนันท์  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2  
45. นำยนิรัติศัย  ชิณกะธรรม  ผอ.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย  
46.  นำยอ ำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
47.  นำยเจริญ  แสงอรุณ  แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
48.  นำยวิธำน  บุญประกอบ  แทนผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
49.  นำยธันว ์  สินธวำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
50.  นำยประเมิน  อินทวงค์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
51.  นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ   ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  
52.  พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์   แทน ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
53.  นำยเชำว ์  เฉลิมเกียรติ  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
54.  นำงหัทยำ  ทิพยะวัฒน์  นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
55. นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  รก.ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
56.  นำยบัญชำ   ภู่อมร    หัวหน้ำส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย   
57.  นำยธนภัทร  จันทรสีมำวรรณ  แทนผอ.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
58.  นำงจำรุชำ  พรมภักดี  แทนหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
59.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
60.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
61. นำงธำรำรัตน ์  บุญเรืองศรี  แทน ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
62.  นำงสำวกำญจนำ  สมตำ   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
63.  นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  
64.  นำยวรวุฒ ิ  วิญญำยงค์  แทนหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
65.  นำยวันชัย  สิมมำเศียร  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง    
66.  ร.ต.ธงชัย  รำชบัณฑิต  แทน ผบ.ร.8 พัน1 
67.  ร.ต.อ.ฉมำบดี  สุริยะอมร  แทน ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.246 
68.  ร.ต.อ.อนุชิต  ก้ำนพลู   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2)ร้อย ตชด.247 
69.  ผศ.ชัชชัย  พีรกมล   แทนอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
70.  นำยเดชำ  พุทธมำตย์  แทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
71.  ส.อ.กิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
72.   นำยประยูร  อรัญรุท   นำยอ ำเภอวังสะพุง 

 

          /73. นำยกิตติวัชร…์ 
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73.   นำยกิตติวัชร์  แยบดี   แทนนำยอ ำเภอเชียงคำน 
74.   นำยนที  พรมภักดี  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
75.   นำยประชำ  แสนกลำง  นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
76.   น.ส.ภูมำรินทร์  คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอภูเรือ 
77. นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
78. สิบเอก เชษฐำ  ชำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม  
79. นำยประยูร  จันทร์สุข  นำยอ ำเภอนำแห้ว 
80. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย   นำยอ ำเภอนำด้วง      
81. นำยปิยะชำย  ศรบีุรินทร์  นำยอ ำเภอภูหลวง 
82. ว่ำที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นำยอ ำเภอผำขำว 
83. นำยวิทยำ  สันติกุล   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
84. นำยอภินันต์  สุวรรณำโค  นำยอ ำเภอหนองหิน 
85. พ.ต.ท.ด ำรงค์  วงค์ลืออ ำนำจ  แทน ผกก.สภ.เมืองเลย 
86. พ.ต.ท.นพวัฒน์  ธำตุชนะ   แทน ผกก.สภ.วังสะพุง 
87. พ.ต.ท.ณัทญำ  ทองจันทร์  แทน ผกก.สภ.เชียงคำน 
88. พ.ต.ท.ธนเดช  ชนะพล   แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
89. พ.ต.ท.อังครนำวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
90. พ.ต.ท.อุดม  เป็งนวล   แทน ผกก.สภ.เอรำวัณ 
91. พ.ต.ท.สมใจ  รักศิลป์   แทน ผกก.สภ.ภูหลวง 
92. พ.ต.ท.ใจชำย  หงษเ์วียง  แทน ผกก.สภ.ท่ำลี่ 
93. พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ ประจิตน์  แทน ผกก.สภ.ผำขำว 
94. พ.ต.ต.ชัยรัตน ์  ภักดิ์จรุง   แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
95. พ.ต.อ.เอกพงษ์  พลมณี   ผกก.สภ.ภูกระดึง  
96. ร.ต.อ.ประทีป  สิทธิจักร   แทน ผกก.สภ.นำด้วง 
97. พ.ต.ต.ปรีดำ  ผุยแสงพันธ์  ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง 
98. พ.ต.ท.ประสงค์  นอสิทธิ์   แทน ผกก.สภโคกงำม 
99. นำยสังคม  นำเลำ   แทน ผอ.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเลย 
100.  นำยพูลสวัสดิ์  ภำคธูป   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย   
101.  นำยด ำรง  ทองศรี   แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย   
102.  นำยสัมพันธ์  คูณทวีลำภผล  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 
103.  นำงสุพำภรณ์  ค ำสี   แทนนำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
104.  นำยธรรมนูญ   ภำคธูป   ผู้จัดกำรพ้ืนที่พิเศษเลย      
105.  นำยกุลวัชร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที) 
106.  นำยคิรวัฒน์  ธีระไชยศำนต์  แทนผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 
107.  นำยโกเมท  รำมศิริ   แทนผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 
108.  นำยบัญญัติ   บูชำกุล    หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย    
109. นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
110.  นำยประจักษ์  แร่พรม   ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย  
111.  นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย 
112.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
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113. นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
114.  นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
115.  นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
116.  นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ.เลย 
117.  นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
118.  นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
119.  นำงสำวภัทรำภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
120.  นำงสำวอภัสรำ สีปำ   นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
121.  นำงสำวพัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
122.  นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
123.  นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
 

1. อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย     ติดรำชกำร 
2. สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
3. ประกันสังคมจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
4. ปศุสัตว์จังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
5. ประมงจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
8. ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนรินทร์      ติดรำชกำร 
9. สรรพำกรพื้นที่เลย        ติดรำชกำร 
10.  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย        ติดรำชกำร 
11.  ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย       ติดรำชกำร 
12.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
13.  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย     ติดรำชกำร 
14.  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)    ติดรำชกำร 
15.  ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย      ติดรำชกำร 
16.  หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่       ติดรำชกำร 
17.  ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
18.  ผู้อ ำนวยกำร คปภ. จังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
19.  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลยเขต 19    ติดรำชกำร 
20.  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3   ติดรำชกำร 
21.  ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
22. ผอ.ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย     ติดรำชกำร 
23.  ผอ.ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
24. ผบ.ทพ.21        ติดรำชกำร 
25. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
26. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง     ติดรำชกำร 
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27.  ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวดัเลย     ติดภำรกิจ 
28.  ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
29.  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
30.  หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
31.  หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
32.  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง      ติดรำชกำร 
33.  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
34.  หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต    ติดรำชกำร 
35.  หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
36.  หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
37.  หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย    ติดรำชกำร 
38.  สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
39.  สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว ๖ กองก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว  ติดรำชกำร 
40.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย      ติดรำชกำร 
41.  ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม       ติดรำชกำร 
42. ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
43. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย    ติดรำชกำร 
44. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย  ติดภำรกิจ 
45. ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
46.  ผกก.สภ.หนองหิน       ติดรำชกำร 
47.  ผกก.สภ.โพนทอง       ติดรำชกำร 
48.  ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
49.  ผกก.สภ.นำดินด ำ        ติดรำชกำร 
50.  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
51.  ที่ปรึกษำพิเศษโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)    ติดภำรกิจ 
52.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
53.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
54.  นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย   ติดภำรกิจ 
55.  ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
56.  ผอ.กำรยำงแห่งประเทศไทย      ติดรำชกำร 
57.  หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
58.  หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดรำชกำร 
59.  ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
60.  ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
61.  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
62.  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
63.  นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
64.  ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
65.  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
66.  ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดรำชกำร 
67.  ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย(อบต.น้ ำสวย) ติดรำชกำร 

/ผู้เข้ำร่วม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พ.ท.อุไร   เปอร์ดี    รองหัวหน้ำโครงกำรฯ ผำบ่ำว – ผำสำว 
2. นำงนัทนท์นภัส  บุญยะประทีป  ปลัดอ ำเภอภูเรือ 
3. นำยวำนิช  ศรีบุรินทร์  ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
4. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
5. นำยอัครวินท์  จันทรมำตร์  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
6. นำยบุญบำรมี  มณีศรี   ปลัดอ ำเภอปำกชม 
7. นำยอุทร  เปรี้ยวปรี  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
8. นำงสำวพรรนิภำ  สุพรหมอินทร์  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
9.  นำงอรทัย  วรสำร   เสมียนตรำอ ำเภอปำกชม 

 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   โดยมี นำยชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 8/2563  
              วันอังคำรที่ 25 สิงหำคม 2563 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑.  ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  

 ๒.  ผู้เข้ำร่วมประชุมยืนถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณพ์ระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 3.   กำรมอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นำยประยุทธ์  แก้วยอด 
      อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดกำญจนบุรี 
       (กองบังคับกำรกองอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเลย) 
4.  กำรมอบประกำศเกียรติบัตรและแหนบทองค ำแก่ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนยอดเยี่ยม  
     ประจ ำปี 2563  จ ำนวน 4 รำย (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย) 
5.  กำรมอบเกียรติบัตรแก่อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นจังหวัดเลย 
      จ ำนวน 14 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย) 
6.  กำรมอบรำงวัลคนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีดีเด่น ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 3 ประเภท 
      (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย) 
7.  กำรมอบเกียรติบัตรกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น ประจ ำปี 2563 
      จ ำนวน 7 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย) 
8. ข่ำวเด่นรอบเดือน สิงหำคม 2563   (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
-  นำงรวงทอง  พลธิรำช  ต ำแหน่งเดิม  วัฒนธรรมจังหวัดตำก ส ำนักงำนวัฒนธรรม 

จังหวัดตำก ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดเลย ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
1.2 ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีจังหวัดอื่น 

-  นำงสำวนิษฐกำนต์  คุณวัชระกิจ  วัฒนธรรมจังหวัดเลย ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
   วัฒนธรรมจังหวัดอ่ำงทอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี2... 
 



  หน.สนจ.เลย 
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ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่7/๒๕63 ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕63   

ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวัน พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก   
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)                                     
- รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด   23    หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์         
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตำมหนังสือจังหวดัเลย  
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 732  ลงวนัที่ 13  สิงหำคม  2563 

มติที่ประชุม   รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕63 ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕63   
                              ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕    
                              ศาลากลางจังหวัดเลยทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 7 /2563 ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕63  

ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

     4.1  โครงการ “กาชาดเลยร้อยดวงใจ ช่วยไทเลย ประจ าปี 2563” (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนรับบริจำคโลหิต... 

     ผอ.รพ.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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ผอ.รพ.เลย  ขอขอบคุณทุกส่วนรำชกำรที่ร่วมในกำรบริจำคมำ ณ โอกำสนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจงัหวัดเลย   ครั้งที่ 12/2563 
เดือน กันยายน  2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

 ก ำหนดจัดในวันพุธที่   16  กันยำยน 2563  พ้ืนที่ ด ำเนินกำรคือ ณ โรงเรียนชุมชน  
              บ้ำนภูทองลำนมันหลัก 160 หมู่ที่ 10 บ้ำนหลักร้อยหกสิบ ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย    
             จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพ่ือทรำบ ทั้งนี้  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำร 

ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จะไม่มีกำรออกหน่วยบริกำร 
ของส่วนรำชกำร แต่หำกส่วนรำชกำรมีของหรือทุนกำรศึกษำจะมอบแก่นักเรียนในพ้ืนที่
ออกให้บริกำรขอควำมกรุณำแจ้งที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย (ฝ่ำยเลขำนุกำร) เพ่ือจะได้
ด ำเนินกำรต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3   สรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย   

   (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
ผลการด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 11  วันพุธที่ 19  สิงหำคม  2563 ณ โรเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง 
หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
- นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบเงิน
และสิ่งของให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 
(1) มอบทุนนักเรียน จ ำนวน 20 ทุน (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัดเลย) 
(2) มอบจักรยำน จ ำนวน 2 คัน (ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย)  
(3) มอบถุงยังชีพ 50 ชุด (ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย)  
(4) มอบพันธุ์ปลำ (สนง.ประมงจังหวัดเลย) จ ำนวน 50 ถุง 
(๕)  มอบผ้ำห่ม จ ำนวน 50 ผืน (ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย) 
(6) มอบถุงยังชีพ จ ำนวน 20 ชุด (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย)  
(7) มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จ ำนวน ๑๐ รำย (สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย) 
 

/(8) มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท...   
  

     ปลัด จ.เลย 

     ปลัด จ.เลย 
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(8) มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท   จ ำนวน ๑๐ ทุน ๆละ 1,000 บำท  

                     (กลุ่มเป้ำหมำย:เด็กนักเรียน  มอบโดย:สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดเลย) 
(9) มอบเงินสงเครำะห์ช่วยเหลือรำษฎร จ ำนวน 30 รำย ๆละ 2,000 บำท  

                     (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์) 
- ไม่มีกำรออกหน่วยบริกำรของส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด       
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   (COVID-19)  
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย และคณะ ออกเยี่ยมประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำร 
  ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในพ้ืนที่ จ ำนวน 1 รำย  
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยและคณะ ร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช 
  บริเวณล ำห้วยย่อง หมู่ที่ 9 บ้ำนนำบอน ต ำบลนำซ่ำว อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 

                              (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
     ศนูย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย  ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 

- กำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ ำนวน  16 ครั้ง    
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  2,150 คน 
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร 
ณ ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ ทั้ง 14 ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย เดือน สิงหำคม 2563  
มีผู้สมัครจิตอำสำจ ำนวนทั้งสิ้น 41 คน 
- ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้งสิ้น 
61,179 คน (ชำย 26,011 คน  หญิง 35,168 คน) 
-   วันที่ 12 สิงหำคม 2563 นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/
ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธีเปิด
กิจกรรมจิตอำสำ“วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก”เนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพัน
ปีหลวง 12 สิงหำคม 2563 ณ วัดศรีสว่ำงวำรี บ้ำนสูบ หมู่ที่ 9 ต ำบลน้ ำสวย  
อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
 -สรุปผลกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรฝึกอบรมแล้วเสร็จ จ ำนวน 42 แห่ง คงเหลือที่ยังไม่ด ำเนินกำร
ฝึกอบรมฯ จ ำนวน 56 แห่ง  
 -กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำทุกครั้ง ขอให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร Social Distancing 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5  การน าส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าเดือน กรกฎาคม  2563 
(ส านักงานที่ดินจังหวัดเลย)  

ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย ได้จัดเก็บและน ำส่งเงินค่ำธรรมจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำเดือน   

          กรกฎำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงิน  8,121,710 บำท (แปดล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่น- 
          หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบำทถ้วน)    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.6 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ... 
 

     ปลัด จ.เลย 
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๔.6  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

                                   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 14  สิงหาคม  2563  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) ส านักงานคลังจังหวัดเลย 

        งบประมาณส่วนราชการ ( function)  ได้ รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
6,224.53 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,171.31 
ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 3,891.27     ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 62.52 ผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 57   ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 

1)  รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,005.59 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 7.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
2,647.33 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.08  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย 
อยู่ล ำดับที่ 16 ของประเทศ  

2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,218.94 ล้ำนบำท จัดท ำ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,163.33 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
1,243.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38.64 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย  
อยู่ล ำดับที่ 63 ของประเทศ 

     งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 201.77 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 100.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 44.03 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 21.82 ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 42 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 
    1) งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 37.22 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 16.20 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 43.52        ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ล ำดับที่ 42 ของประเทศ 
    2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 164.55 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 100.73 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 27.83 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 16.91    ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 44 
ของประเทศ 
     เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2557 – 2562) จ ำนวน
ทั้งสิ้น  611.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย จ ำนวน 513.47 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.99 
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 
500.55 ล้ำนบำท  

มติที่ประชุม       รับทราบ 

 
 
 
 

/4.7รำยงำนลักษณะอำกำศ... 
 

 

     คลัง จ.เลย 
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          ๔.7  รายงานลักษณะอากาศบรเิวณจังหวัดเลย เดือน สิงหาคม  2563 และการคาดหมาย 
            ลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลยเดือน กันยายน  2563 (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย) 

สภาวะอากาศทั่วไป ประจ ำเดือนกันยายน บริเวณจังหวัดเลย จะมีฝนตกชุกเกือบทั่วไป โดย
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐–๘๐ ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักในบางวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
สภาวะน้้าท่วมฉับพลันและน้้าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้้าล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจาก มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีก้าลังแรงเป็น
ระยะๆ ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัว
ผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
สรุปเดือนนี้ คำดว่ำ ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๕ ส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ ๐.๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒–๓๔ 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส  
ข้อควรระวัง ในเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ 
ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก้าลังแรงขึ้น ท้าให้จังหวัดเลยมีฝนตก
เพ่ิมข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและค้าเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดต่อไป 

มติที่ประชุม          รับทราบ    
             4.8  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2563 ประจ าเดือน สิงหาคม  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 780.9 มม. 
สถานการณ์น้ าปัจจุบัน 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 14 แห่ง 71.555 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  62.78 %ของควำมจุ 
(ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.)  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก 120 แห่ง 20.264 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  70.55 % ของควำมจุ
(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
- อ่ำงฯน้ ำหมำน  
ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม. 
ระดับน้ ำวันนี้ +302.37 ม.รทก.ปริมำณน้ ำวันนี้ 9.029 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 34.07 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย  
ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม. 

   ระดับน้ ำวันนี้  +291.92 ม.รทก.ปริมำณน้ ำวันนี้  29.602 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 82.67% 
  กิจกรรม และการให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งฯ 
สนับสนุนสูบน้ าเพื่อการเกษตร ด ำเนินกำรสูบน้ ำช่วยเหลือเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนบุ่งค้อ   
ต ำบลทรำยขำว  บ้ำนหนองผ ำ ต ำบลผำบิ้ง 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 
 
 

/รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ… 
 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 

 

ผู้แทน ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 
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รายงานความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ ำ(อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ)   
ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยวังเงียงไว้
เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เมื่อวันที่ 28  พฤษภำคม 2562 
ที่ตั้งโครงกำร    โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยวงัเงียงพร้อมระบบส่งน้ ำ (อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) 
ต ำบลห้วยสีเสียด  อ ำเภอภูหลวง   จังหวัดเลย พิกัดตำมแผนที่ 1:50,000 ล ำดับชุด L7018 (UTM 
792510E 1891580N) ระวำง 5343 III / 5343 II 
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
กำรอุปโภค-บริโภค จ ำนวนหมู่บ้ำน      2  หมู่บ้ำน 
จ ำนวนครัวเรือน                            215  ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร                           820   คน 
กำรเกษตร   ฤดูฝน                      2,200   ไร่ 
                 ฤดูแล้ง                        800   ไร่ 
ลักษณะโครงกำรเบื้องต้น 
 ประเภทโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำท ำนบดินพร้อมอำคำรประกอบ 
 ท ำนบดินแบบ           (Zone Dam) 
 ควำมกว้ำง               8.00    เมตร 
 ควำมยำว                210.00 เมตร 
 ควำมสูงท ำนบดิน        19.00 เมตร 
 ระดับหลังท ำนบดิน     +370.000 เมตร(รสม.) 
 ระดับน้ ำสูงสุด           +368.500 เมตร(รสม.) 
 ระดับท่อส่งน้ ำ           +361.000 เมตร(รสม.) 
 ระดับร่องน้ ำต่ ำสุด      +351.000 เมตร(รสม.) 
 พ้ืนผิวอ่ำงฯโดยประมำณ  105,600   ตร.ม. 
 ควำมจุอ่ำงฯที่ระดับเก็บกักประมำณ       638,000 ลบ.ม. 
- โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำน้ ำตับน้อย(อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ)  ต.นำมำลำ อ.นำแห้ว  
จ.เลย ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำน้ ำตับน้อยไว้เป็นโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 
ที่ตั้งโครงกำร 
โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำน้ ำตับน้อยพร้อมระบบส่งน้ ำ(อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ)  
ต ำบลนำมำลำ อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย 
พิกัดตำมแผนที่ 1:50,000 ล ำดับชุด L7018 
(UTM 720321E 19214554N) ระวำง 5243 IV 
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
กำรอุปโภค-บริโภค จ ำนวนหมู่บ้ำน    8  หมู่บ้ำน 
จ ำนวนครัวเรือน                          904  ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร                        3,151  คน 
กำรเกษตร   ฤดูฝน                         500  ไร่ 
                 ฤดูแล้ง                        200  ไร่ 

 
 

/ลักษณะโครงกำร... 
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ลักษณะโครงกำรเบื้องต้น 
 ประเภทโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำท ำนบดินพร้อมอำคำรประกอบ 
 ท ำนบดินแบบ           Homogeneous Dam 
 ควำมกว้ำง               6.00    เมตร 
 ควำมยำว                150.00 เมตร 
 ควำมสูงท ำนบดิน        24.00 เมตร 
 ระดับหลังท ำนบดิน     +842.000 เมตร(รสม.) 
 ระดับน้ ำสูงสุด           +840.500 เมตร(รสม.) 
 ระดับท่อส่งน้ ำ           +824.000 เมตร(รสม.) 
 ระดับร่องน้ ำต่ ำสุด      +818.000 เมตร(รสม.) 
 พ้ืนผิวอ่ำงฯโดยประมำณ(40ไร่)        64,467   ตร.ม. 
 ควำมจุอ่ำงฯที่ระดับเก็บกักประมำณ   450,000 ลบ.ม. 
- โครงกำรฝำยบ้ำนนำจำน(อันเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ )  ต.นำพึง อ.นำแห้ว จ.เลย 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำฯ รั บโครงกำรก่ อสร้ ำงฝำยบ้ ำนนำจำนไว้ เป็ นโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 
ที่ตั้งโครงกำร 
ฝำยบ้ำนนำจำน  
บ้ำนนำจำน หมู่ที ่2 ต.นำพึง อ.นำแห้ว จ.เลย 
พิกัดตำมแผนที่ 1:50,000 พิกัด 47 QQV 190-2 
ล ำดับชุด L 7018 ระวำง 5243 IV   
UTM 718980E 1924734N 
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
กำรอุปโภค-บริโภค จ ำนวนหมู่บ้ำน     3  หมู่บ้ำน 
จ ำนวนครัวเรือน                       220  ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร                      900  คน 
กำรเกษตร   ฤดูฝน                   250  ไร่ 
                ฤดูแล้ง                  100  ไร่ 
ลักษณะโครงกำรเบื้องต้น 
 ประเภทโครงกำรฝำยทดน้ ำพร้อมประตูระบำยตะกอนทรำย 
 แบบ Ogee Crest Weir (ฝำยสันมน) 
 ควำมสูงของฝำย            3.50  เมตร 
 ควำมยำวของสันฝำย          15.00  เมตร 
 ประตูระบำยตะกอนทรำย         2   ช่อง 
 ระดับพ้ืนอำคำร         +628.500 เมตร (รสม.) 
 ระดับสันฝำย   +632.000 เมตร (รสม.) 
 ระดับน้ ำสูงสุด           +632.500 เมตร (รสม.) 
 ระดับหลังคันดิน         +634.000 เมตร (รสม.) 
 ค่ำ Max Afflux                0.50 เมตร 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

/ระเบียบวำระท่ี5... 
 
 



ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา  
จ.เลย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องเพื่อพิจารณา 
                               การด าเนินงานตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

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

      ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรท่องเที่ยวรูปแบบกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ ประจ ำปี 2563   
        กิจกรรม  อบรมภำคีเครือข่ำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในวิถีชีวิตใหม่ของ                              
กำรท่องเทีย่ว  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้บุคลกรด้ำนกำรท่องเที่ยว                            
เข้ำสู่รูปแบบกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่  น ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดี  และสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ 
      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 เดือนมิถุนำยน 2563 จ ำนวน  7,337 คน  
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย เดือนมิถุนำยน 2563 จ ำนวน 11.37 ล้ำนบำท   

ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร                          
เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรรูปแบบสังคมมิติใหม่ ประจ ำปี 2563  
กิจกรรม อบรมภำคีเครือข่ำยกำรกีฬำเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในสังคมมิติใหม่  
ในวันที่ 20 - 21 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย จ.เลย 

จังหวัดเลย อ ำเภอเชียงคำน ร่วมกับ ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
หอกำรค้ำจังหวัดเลย  yec เลย และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย                              
ขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่สนใจเข้ำร่วม กิจกรรม “เชียงคำน ฮำล์ฟมำรำธอน” ครั้งที่ 1      
ประจ ำปี 2563 จัดขึ้นในวนัที่ 20 กันยำยน 2563 ณ ลำนหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเชียงคำน 
จังหวัดเลย เพื่อโปรโมทกำรท่องเที่ยวในอ ำเภอเชียงคำน ซึ่งมีสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่     
ที่น่ำสนใจก็คือ Sky walk ตั้งอยู่ที่ต ำบลปำกตม อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย โดยนักวิ่ง       
ที่มำร่วมกำรแข่งขันจะมีโอกำสได้ข้ึนชมก่อนเปิดฤดูกำลท่องเที่ยวในเดือนตุลำคมนี้ 
ธรรมชำติ สำยหมอก ฟอกปอด กอดเขำ เรำต้องมำ “เชียงคำน ฮำล์ฟมำรำธอน”  

ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย  จัดโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวรูปแบบกำรท่องเที่ยว วิถีชีวิตใหม่  ประจ ำปี  2563  
 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงมำตรฐำนเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
 โดยด ำเนินกิจกรรมกำรประกวดภำพถ่ำยและคลิปวีดีโอสั้น  อำทิ 
    -  ประเภทภำพถ่ำยแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย สถำนที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่                                
ในมุมมองที่หลำกหลำย และสร้ำงสรรค์ 
    - ประเภทภำพถ่ำยแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย สถำนที่ท่องเที่ยวแหล่งเก่ำ                           
ในมิติใหม่ๆ เชิงสร้ำงสรรค์ 
 
 
 

/คลิปวีดีโอ... 
 
 



 นพ.สสจ.เลย 
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   - คลิปวีดีโอสั้น กำรออกแบบ model มำตรฐำนในกำรดูแลสถำนประกอบกำร      
และแหล่งท่องเที่ยว 
   - ออกแบบและจัดท ำคลิป VDO แนะน ำกำรท ำคลิป กำรส่งภำพถ่ำย                                             
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คลิป ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 นำที   
สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวดัเลย โทร. 0-4281-3086 
Facebook : สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเลย https://loei@mots.go.th 
เชิญร่วมเป็นเกียรติ  กิจกรรมของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
กิจกรรมที่ 1 กำรแข่งขันกีฬำชำวไทยภูเขำ จ.เลย ประจ ำปี 2563“ตูบค้อเกมส์”                                                      
ในวันที่ 6 กันยำยน 2563 น. ณ โรงเรียนบ้ำนตูบค้อ บ.บ้ำนตูบค้อ ต.กกสะท้อน อ.
ด่ำนซ้ำย จ.เลย  เริ่มเวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป 
กิจกรรมที่ 2 งำนแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์ โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำนที่ท่องเที่ยว
ตำมเส้นทำงโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนำคี รูท (Nakhee Route) 
กิจกรรม คำรำวำนรถยนต์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชนตำมเส้นทำง
กลุ่มจังหวัดสบำย ในวันที่ 8  กันยำยน 2563  ณ ลำนชั้น 1 หน้ำ Robinson Central plaza  
จ.อุดรธำนี เริ่มเวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
กิจกรรมที่ 3 กำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ จ.เลย ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 กันยำยน 2563         
ณ  สนำมกีฬำกลำงจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  
กิจกรรมที่ 4 โครงกำรเยำวชนต้นกล้ำนันทนำกำร จังหวัดเลย ในวันที่ 19 กันยำยน 
2563  ณ บริเวรหน้ำสถำนีวิทยุกระจำยแสงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ต.กุดป่อง  
อ.เมือง จ.เลย    เวลำ 17.00 – 20.00 น.  

มติที่ประชุม    รับทราบ    
คณะที่ ๒  ด้าน Health เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
คณะท างานและเลขานุการ) 

1) น ำเสนอสรุปกำรด ำเนินงำนเลยขยับเท่ำกับแสน 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรจังหวัดสุขภำพดี “เลย” ขยับเท่ำกับแสน 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนทั่วไปและประชำชนกลุ่มเสี่ยง มีสุขภำพแข็งแรงโดยกำร

รณรงค์ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยให้กับประชำชนจังหวัดเลยทุกกลุ่มวัย 
 เพ่ือเป็นแบบอย่ำงกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 ประชำชนจังหวัดเลย หุ่นดี สุขภำพดี  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ลดน้ าหนักได้ = แสนกิโลกรัม  
    ส่วนรำชกำร/ทหำร/ต ำรวจ/รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนเอกชน/สถำนประกอบกำร 
ประชำชนทั่วไป/ผป.โรคเรื้อรัง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    มีบุคคลต้นแบบด้ำนสุขภำพ 
    มีหน่วยงำน/องค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพ 
    ประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสม ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง 
 

/ผลกำรเปรียบเทียบ… 
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ผลการเปรียบเทียบน้ าก่อนและหลังด าเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนโครงการฯ บูรณาการโครงการฯให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน
การออกก าลังกายทุกระดับ  
- โครงกำรหมอชวนวิ่ง 2561 
- โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 2562 
- โครงกำรก้ำวท้ำใจ Season 1 มี.ค.2563 
- โครงกำรก้ำวท้ำใจ Season 2 ต้ำนภัย โควิด19 ก.ค.2563 

ปัญหา อุปสรรค  
 1.กำรบันทึกข้อมูลของแต่ละอ ำเภอยังน้อยเนื่องจำกโปรแกรมไม่สะดวกส ำหรับ 

           กำรลงทะเบียนรำยบุคคล 
 2.กำรประชำสัมพันธ์และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรยังน้อย 

มติที่ประชุม           รับทราบ    
- รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น หลวงพ่อสายทอง  ประจ าเดือน สิงหาคม  2563  
(โรงพยาบาลเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปรำยกำรโอนเงิน... 
 



เกษตรจังหวัดเลย 
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มติที่ประชุม      รับทราบ    
คณะที่ ๓  ด้าน Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

                               (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 
  1. กรอบกำรพัฒนำขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเลย 

    1.1 ด้ำนพืช    
          - พืชอนำคต ได้แก่ กำแฟ  หมำกค้อ อะโวคำโค แมกคำเคเมีย 
          - เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ  ได้แก่  ยำงพำรำ  
มันส ำปะหลัง  อ้อยโรงงำน  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ข้ำว 

- พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ อ.ภูเรือ , 
มะม่วง ต.บุโฮม อ.เชียงคำน , พุทธำนมสด ต.ปำกตม อ.เชียงคำน 
    1.2 ด้ำนปศุสัตว์ ทำงเลือกใหม่พัฒนำคุณภำพกำรผลิต  

1. ลงพ้ืนที่ ให้ค ำแนะน ำ กำรจัดท ำแผนโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ฯ 
เสนอขอสินเชื่อ ธ.ก.ส.” 
2. ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคป้องกันไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง 
3. ประเมินรับรองฟำร์มที่มีระบบกำรป้องกันโรคและกำรเลี้ยงที่เหมำะสม 
4. ตรวจติดตำมกำรขอรับรองมำตรฐำนฟำร์มโคนม 

    1.3 เกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงกำรส่งเสริม… 
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2. โครงกำรส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดเลย 
   สรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดเลย ปี 2559 –        
 2563จ านวน 44 แปลง พื้นที่ 43,047 ไร่ เกษตรกร 2,626 ราย  
• ด้ำนพืช  รวม 13 ชนิดพืชจ ำนวน 41 แปลง 
• ด้ำนประมง (ปลำนิล) จ ำนวน 1 แปลง พ้ืนที่ 169.52 ไร่ เกษตรกร 58 รำย 
• ด้ำนปศุสัตว์ (โคเนื้อ) จ ำนวน 2 แปลง พ้ืนที่ 3,429.5 ไร่ เกษตรกร 226 รำย 

                   โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มท ำกำรผลิตสินค้ำเกษตร ด้ำนสินค้ำพืช ปศุ
สัตว์ และประมง มีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำรรวมกันผลิตและรวมกัน
จ ำหน่ำยโดยมีตลำดรองรับที่แน่นอน 
2. เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำนภำยใต้กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตแปลงใหญ่สินค้ำเกษตรด้ำนพืช ปศุสัตว์ ประมง 
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแปลงใหญ่ในภำพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำในแปลงปี 59-63  จ ำนวน  683 รำย 
1. ผ่านมำตรฐำน GAP รวมทั้งสิ้น 679 รำย 
-   ข้ำว 264 รำย  
- ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 134 รำย   
- มันส ำปะหลัง 112 รำย  
- สับปะรด 15 รำย  
- แตงกวำ 7รำย  
- ยำงพำรำ 88 รำย  
- มะม่วง 8 รำย  
- แก้วมังกร 9 รำย  
- ไผ่ 7 รำย  
- ประมง 35 รำย  
2. ผ่ำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
- ผักอินทรีย์ 4 รำย (แปลงใหญ่ผัก ต.นำดินด ำ อ.เมือง จ.เลย) 

2. การประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2560 - 2561  
 - เกรด เอ จ ำนวน  13 แปลง 

- เกรด บี จ ำนวน 13 แปลง 
- เกรด ซี จ ำนวน  2 แปลง 
รวม 28 แปลง 

 
 
 
 

/โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่…    
 



ผู้แทนพาณิชย์จ.เลย 
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โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   ปีงบประมาณ 2563 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร ฯ ที่มีกำรเชื่อมโยงกำรตลำด MOU ชัดเจน 
แปลงใหญ่ไผ่เลี้ยง ม.2,11 ต.ศรีฐำน อ.ภูกระดึง จ.เลย พ้ืนที่ปลูก 2,245 ไร่ เกษตรกร 
128 รำย มีกำรท ำตลำดน ำกำรผลิต คือ ผู้ค้ำประจ ำมีกำรแปรรูปจ ำหน่ำย ตลำดสี่มุม
เมือง ขอนแก่น และบ. วี เอ เอส โอเรียนเชียลไทยแลนด์ 1999 จ ำกัด  
สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์จากแปลงใหญ่ไผ่ 
หน่อไม้สด ส่งตลาดไท ช่วงเดือนก.พ. – มิ.ย. = 5 เดือนๆละ 15 ตันๆละ  
15,000 บ. มูลค่า 1,250,000 บาท/ปี 

 หน่อไม้แปรรูป  
    1. ชนิดอัดปี๊บ > MOU บริษัท ,บ. วี เอ เอส โอเรียนเชียลไทยแลนด์ 1999 จ ากัด 
        - 20,000 ปี๊บ/ปี ( ปี๊บละ 280 บาท ) มูลค่า 5,600,000 บาท/ปี 

2. ชนิดอัดถุง  
                             2.1 ถุงร้อน จ ำนวน 8 ตัน/ปี (บรรจุ 1 กิโลกรัม /ถุง/ 15 บำท) มูลค่ำ 120,000 บำท/ปี 

        2.2 ถุงสุญญำกำศ ผลิต 60,000 ถุง/ปี 
 - ตำกแห้ง    - ส่งออกผู้ค้ำเกำหลี 30,000 ถุง/ป ี
 - ชนิดขูดเส้น             - ส่งตลำดสี่มุมเมือง 15,000 ถุง/ป ี
 - ชนิดสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ  - ขอนแก่น 15,000 ถุง/ปี 
 - หน่อไม้ดอง  มูลค่ำรวม 1,200,000 บำท/ปี 

    รวมสินค้ำหน่อไม้สดและแปรรูป มูลค่ำ 8,170,000 บำท/ปี 
   แนวทางการพัฒนา 
- กำรแปรรูปเป็นของฝำก ปี๊ปละ 1 – 3 กิโลกรัม  
- พัฒนำคุณภำพให้ผ่ำนมำตรฐำน อย. 

มติที่ประชุม          รับทราบ   
คณะที่ ๔  ด้าน Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  

     (อุตสาหกรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ) 

1. โครงกำรร่วมค้ำประชำรัฐชุมชนปี  2563  จ ำนวน  2 ครั้ง วงเงินงบประมำณ 
114,000 บำท 
   1. กิจกรรมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน ครั้งที่ 1  ชื่องำน “เส้นฝ้าย สายไหม  
ผ้าถิ่นไทเลย” ระหว่ำงวนที่ 27 มิถุนำยน ถึง 1 กรกฎำคม 2563 ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ
บิ๊กซเีลย อ.เมือง จ.เลย งบประมำณ  57,000 บำท ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน 
OTOP,Biz Club,SMEs จ ำนวน 10 รำย รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในงำน มูลค่ำ 
328,800 บำท 

3. กิจกรรมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน ครั้งที่ 2 ชื่องำน “อาหารอร่อย สมุนไพรเด่น 
ของดีเมืองเลย” ระหว่ำงวนที่ 29 กรกฎำคม ถึง 2 สิงหำคม 2563 ณ 
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีเลย อ.เมือง จ.เลย งบประมำณ  57,000 บำท 
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน  OTOP,Biz Club,SMEs จ ำนวน 10 รำย รำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในงำน มูลค่ำ 165,400 บำท 

 

 

2. โครงกำรตลำดชุมชน… 
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2. โครงกำรตลำดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงกำรซื้อขำย
สินค้ำและบริกำรในตลำดต้องชม ชื่องำน “ตลำดต้องชมริมโขงเชียงคำน” ระหว่ำง
วันที่ 31 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 2563 (รวม 5 วัน) ณ ตลำดต้องชมถนนคนเดินวิถี
เชียงคำนบ้ำนไม้ริมโขง อ.เชียงคำน  จ.เลย งบประมำณ  100,000 บำท ผู้ประกอบกำร
เข้ำร่วมงำน OTOP,Biz Club,SMEs จ ำนวน 30 รำย รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน 
มูลค่ำ 213,365 บำท  

3. โครงกำรพำณิชย์ร่วมใจสู่ภัย (COVID-19) พำณิชย์ลดรำคำช่วยประชำชน ชื่องำน 
“พำณิชย์ลดรำคำ ชว่ยประชำชน Lot4” จ ำนวน 14 อ ำเภอ ๆ ละ 2 วันรวม 28 
วัน ซ่ึงด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 14 อ ำเภอ มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
1,950,274 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพ จ ำนวน 267,321 บำท ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรมฯ จ ำนวน 9,614 บำท 
4. โครงกำรสร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรค้ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
กิจกรรม “การเชื่อมโยงการจ าหน่ายเนื้อสุกรจังหวัดเลย ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-
สิงหำคม 2563 ณ บริเวณตลำดเลำะเลย ตลำดสีเขียว หน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย
และบริเวณปั๊มน้ ำมัน เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและลดภำระค่ำครองชีพประชำชน
ก ำหนดด ำเนินกำร 1,000 กิโลกรัม ระหว่ำงวันที่ 25 กรกฎำคม – 14 สิงหำคม 
2563 มูลค่ำกำรกำรจ ำหน่ำย 182,000 บำท ลดค่ำครองชีพประชำชน จ ำนวน 
22,750 บำท หรือ ร้อยละ 12.5  

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 าเภอวังสะพุง 
1. อุบัติเหตุบนท้องถนน 
2. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงอำกำศ 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
อ าเภอเชียงคาน 
1. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรปัญหำโรควัณโรค 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะในชุมชน 

มติที่ประชุม                     รับทราบ   
คณะที่ ๖ ด้าน Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและ
วัฒนธรรม     (วัฒนธรรมจังหวัดเลย คณะท างานและเลขานุการ)    
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
กิจกรรมงาน  "วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

       จัดกิจกรรม จ้านวน ๓ กิจกรรมย่อย ลงพ้ืนที่ ๓ อ้าเภอ คือ  
๑. อ้าเภอหนองหิน    งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

/๒. อ้าเภอภูเรือ... 
 

นอ.วังสะพุง 
 

นอ.เชียงคาน 
 

วัฒนธรรม จ.เลย 
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๒. อ้าเภอภูเรือ         งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. อ้าเภอด่านซ้าย     งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมอ าเภอหนองหิน  
กิจกรรมย่อย   “แฟชั่นผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  
ณ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ต้าบลปวนพุ อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
วันที่ด้าเนินการ  วันเสาร์ที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทเลย 
 ๒. กิจกรรมการแสดงเครื่องแต่งกาย (แฟชั่นโชว์) “แฟชั่นผ้าไทย เทิดไท้องค์พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง”' 
 กิจกรรมอ าเภอด่านซ้าย  
กิจกรรมย่อย   “มหกรรมชุมชนคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมลุ่มน้้าหมัน”  
ณ  ลานวัดโพนชัย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ด้าเนินการ ระหว่างวันที่   
๔ - ๕  กันยายน ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทเลย 
 ๒. กิจกรรมจัดนิทรรศการประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน  
 ๓. กิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ 
 ๔. กิจกรรมภาพยนตร์ (หนังกลางแปลง) 
 ๕. กิจกรรมสาธิตมวยตับจาก 
 กิจกรรมอ าเภอภูเรือ  
กิจกรรมกิจกรรมย่อย   “อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพ้ืนบ้าน” ณ ลานปรอท หน้าที่ว่าการ
อ้าเภอภูเรือ อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย วันที่ด้าเนินการ ระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๓  
กันยายน ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
 ๑. กิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทเลย 
 ๒. กิจกรรมจัดนิทรรศการ “อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพ้ืนบ้าน” 
 ๓. กิจกรรมตลาดนัดชุมชนคุณธรรม 

มติที่ประชุม                 รับทราบ     
คณะที่ ๗  ด้าน Education เลยเมืองแห่งการศึกษา (ศึกษาธกิารจงัหวัดเลย คณะท างานและ
เลขานุการ) 
๑. เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจ าปี ๒๕๖๓
 ด้วย ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียนได้มอบหมายให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

/เป็นผู้ด้าเนินการ… 
 

ศึกษาธิการ จ.เลย 
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เป็นผู้ด้าเนินการจัดการประกวดระเบียบแถวลุกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจ้าปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID -19) กับสถานศึกษาก้าหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ และส้านักการลูกเสือระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยใช้วิธีการบันทึกเป็น
คลิปวีดีโอการประกวดฯ  
  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ก้าหนดให้ส้าหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วม 
ด้าเนินการให้เสร็จสิ้น ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ตั้งของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
การประกวดโดยใช้กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ้านวน ๓ เครื่อง ในการบันทึกภาพขณะ
ท้าการเดินสวนสนาม ความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที และการหยุดหรือเริ่มของการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวต้องหยุดและเริ่ม พร้อมกันทั้ง ๓ เครื่อง  
  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้
เข้าร่วมส่งคลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจ้าปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ประเภท ลูกเสือ เนตรนำรี ส ำรอง 
 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด สพป.ลย.1 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคัน สพป.ลย.2 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงค ำ สพป.ลย.2 
กลุ่มท่ี 2 ประเภท ลูกเสือ สำมัญ 
 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลชุมชนภูกระดึง สพป.ลย.2 
   รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคัน สพป.ลย.2 
 รำงวัลชมเชย ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว สพป.ลย.2 
    2. โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงค ำ สพป.ลย.2 
กลุ่มท่ี 3 ประเภท เนตรนำรี สำมัญ 
 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด สพป.ลย.1 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคัน สพป.ลย.2 
กลุ่มท่ี 4 ประเภท ลูกเสือ สำมัญ รุ่นใหญ่ 
 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด สพป.ลย.1 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย สพป.ลย.1 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคัน สพป.ลย.2 
 รำงวัลชมเชย ได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำบอน สพป.ลย.1 
      2. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว สพป.ลย.2   
กลุ่มท่ี 5 ประเภท เนตรนำรี สำมัญ รุ่นใหญ่ 
 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด สพป.ลย.1  
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคัน สพป.ลย.2 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเรือวิทยำ สพม.19 
 
 

/๒. เรื่อง การมอบทุนการศึกษา… 
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๒. เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์   

 ก าลังเอก เพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังกัดส านักงาน      
     เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

     มูลนิธิพลเอกอาทิตย์  ก้าลังเอก เพ่ือการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเลย ขอความร่วมมือจากส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้ง ๔ เขตในจังหวัดเลย พิจารณาด้าเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกที่คณะกรรมการมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ ก้าลังเอก  
ก้าหนด จ้านวน ๔ เขต เขตละ ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาท) โดยส่งรายชื่อให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ นั้น 

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 
มูลนิธิมอบให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต เขตละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาท) รับไปด้าเนินการมอบให้แก่นักเรียนในล้าดับต่อไป ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ณ ห้องประชุมส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  
ที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม         รับทราบ    
ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมและมอบนโยบำยแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ณ  หอประชุมขุมทองวิไล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 
วันที่  11 - 12  กันยำยน 2563 

.............................................................................................  
วันศุกร์ที่  11  กันยำยน  2563 
06.00 น. ออกเดินทำงจำกท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
07.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี 
09.00 น. เดินทำงถึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
  - กำรแสดงต้อนรับ 
             - ผู้ว่ำรำชกำรกล่ำวต้อนรับ 
  - อธิกำรบดีกล่ำวรำยงำนเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
  - รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่ำวมอบนโยบำย 
  - พิธีบำยศรีสู่ขวัญท่ำนรัฐมนตรี 
  - กำรแสดงฟ้อนร ำบำยศรีสู่ขวัญ 
(ผู้ร่วมพิธี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดเลย/อธิกำรบดี/ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย) 
11.30 น.  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
 
 

/12.30 น… 
 

ผู้แทนอธิการบดี 
ม.ราชภัฏเลย 
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12.30 น.  เดินทำงไปประชุมที่เชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท อ.เชยีงคำน จ.เลย 
13.30 น.  ประชุมคณะท ำงำนรัฐมนตรี ที่เชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท  
                       อ.เชียงคำน จ.เลย 
15.00 น.  เดินทำงไปบ้ำนวัฒนำภิรมย์ หมู่7 ต. บุฮม อ. เชียงคำน 

(บ้ำนวัฒนำภิรมย์ ดินแดนแห่ง ผลไม้ปลอดสำรพิษ ผลผลิตตลอดปี 
ประเพณีสืบสำน ทุเรียนหวำนเลิศล้ำ ต่ ำหูกโบรำณ) 
- เดินทำงไปบ้ำนนำป่ำหนำด หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด ำ แห่งเดียวใน 
ภำคอีสำน 

18.00 น.  ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชำติ/เพลงรูปที่มีทุกบ้ำน/เพลงสรรเสริญ 
พระบำรมี ณ ลำนวัฒนธรรม อ.เชียงคำน  
(ผู้ร่วมพิธี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดเลย/
อธิกำรบดี/ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย/หวัหน้ำส่วนรำชกำรใน
อ ำเภอเชียงคำน/ประชำชน) 

18.30 น.  รับประทำนอำหำรพำแลง ณ ลำนวัฒนธรรม อ.เชียงคำน  
   (ถ้ำฝนตก จัดที่เชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคำน จ.เลย) 
   - กำรแสดง 
   - ดนตรี 
21.30 น.  พักผ่อน ณ เชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคำน จ.เลย 

………………………………………………………………. 
 

วันเสำร์ที่  12  กันยำยน  2563 
05.30 น.  เดินทำงข้ึนภูทอก อ.เชียงคำน จ.เลย 
06.30 น.  ตักบำตรข้ำวเหนียว 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ เชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท  
                       อ.เชียงคำน จ.เลย 
08.00 น.  เดินทำงไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
09.00 น.  บรรยำยพิเศษ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
   - ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
10.30 น.  เดินทำงไปท่ำอำกำศยำนเลย 
11.30 น.  เดินทำงไปท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย 

(ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 
มติที่ประชุม         รับทราบ    

คณะที่ ๘  ด้าน Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม (หน.สนจ.เลย คณะท างานและเลขานุการ)  
 1) อ ำเภอคุณธรรม  (อ ำเภอวังสะพุง)  
ภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
“คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ” พร้อมที่จะก้ำวไปสู่  
“สังคมคุณธรรม” 
เพ่ือให้คนมีควำมดีอยู่ใน “วิถี” กำรด ำเนินชีวิต  
สร้ำงเป็น “สังคมคุณธรรมที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

/กำรด ำเนินงำน... 
 

นอ.วังสะพุง 
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การด าเนินการ  
อ ำเภอวังสะพุง มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้แทนหน่วยงำน  
องค์กรเครือข่ำยประชำชน  หมู่บ้ำน/ชุมชนในพ้ืนที่อ ำเภอวังสะพุง  ทั้งหมด ๑๔๔ แห่ง 
อ ำ เภอวั งสะพุง จั งหวัดเลย ได้ด ำ เนินกำรอ ำ เภอคุณธรรมต้นแบบตำมระดับ  

          จำกระดับ 1 จนถึงระดับ 3 และ 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ข้อที่ 1 อ ำเภอมีกำรประกำศข้อตกลง เจตนำรมณ์ ระหว่ำงอ ำเภอกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ผู้แทนหน่วยงำน องค์กรเครือข่ำยประชำรัฐในพื้นที่อ ำเภอที่จะพัฒนำให้เป็นอ ำเภอส่งเสริม
คุณธรรมองค์กรเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ข้อที่ 2 อ ำเภอมีกำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำก
ท ำ” ร่วมกันในอ ำเภอและ  มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมคุณธรรมอ ำเภอ ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยด้ำนคุณธรรมของจังหวัด 
ข้อที่ 3 อ ำเภอมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำนในกำรด ำเนินงำนเสริมคุณธรรมของ
อ ำเภอที่มีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยประชำรัฐและสอดคล้องกับนโยบำยจังหวัด 
ข้อที่ 4 มีกำรด ำเนินกำรงำน กิจกรรมตำมคุณธรรม เป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ 
“ควำมดีที่อยำกท ำ” ของอ ำเภอจนเกิดผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
ส่งเสริมคุณธรรม “ปัญหำที่อยำกแก้” 
ข้อที่ 5 แผนกำรส่งเสริมอ ำเภอคุณธรรมได้รับกำรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์
จังหวัด  และเกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนจำกทุกภำคส่วนตำมกลไกประชำรัฐ 
ข้อที่ 6 อ ำเภอมีกำรประกำศยกย่อง เชิดชู ผู้ท ำควำมดีหรือบุคคล ชุมชน องค์กร คุณธรรม 
ข้อที่ 7 ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของอ ำเภอคุณธรรม “ปัญหำที่อยำกแก้” และ 
“ควำมดีที่อยำกท ำ” ครอบคลุม 4 คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ อย่ำงชัดเจน
เพ่ิมมำกข้ึน  
ข้อที่ 8 อ ำเภอมีกำรก ำหนดกิจกรรม คุณธรรมเป้ำหมำยเพ่ิมเติมมำกขึ้น ในกำรน ำหลัก
ศำสนำและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของชุมชน 
องค์กร และอ ำเภอ 
ข้อที่ 9 อ ำเภอวังสะพุงมีองค์ควำมรู้จำกกระบวรกำรพัฒนำอ ำเภอคุณธรรม  
ชุมชนคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม ในพ้ืนที่อ ำเภอที่ได้รับกำรพัฒนำมีผู้ที่สำมำรถเป็น
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้  
และมีควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้จำกอ ำเภออ่ืนได้ 
ปัญหาที่อยากแก ้
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน  
กำรแก้ปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกกำรเผำอ้อย ฝุ่นละออง หมอกควัน 
กำรดูแลผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน และคนพิกำร เ พ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  

           ให้มีคุณภำพชีวิตที่ด ี
ความดีที่อยากท า 
ข้อที่ 1 กำรเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  
ข้อที่ 2 ส่งเสริมหมู่บ้ำนรักษำศีล 5 น ำศีล 5 ไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมตำมหลัก 4 ด้ำน  1.พอเพียง 2.มีวินัย 3.สุจริต 4.จิตอำสำ 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้หมู่บ้ำน ชุมชน ด ำเนินวิถีชีวิต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้หมู่บ้ำน ชุมชน ด ำเนินวิถีวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและหลักของศำสนำ 

มติที่ประชุม          รับทราบ    
 

/๒) กำรด ำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
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                               ๒) กำรด ำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
                                      ภำยใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น 
   (ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย) 

1. สถิติผู้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 
ประเทศไทย 20,042,999 (ต้น) 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก 213,606 ท่ำน 
จังหวัดเลย227,947 (ต้น) 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก 2,475 ท่ำน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธำนี) ปลูกป่ำ 450 ไร่ ท้องที่ อ.เชียงกลม  
จ ำนวน 90,000 ต้น 
ส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ปลูกป่ำ 2 ,050 ไร่ ท้องที่ อ.เมือง  
จ ำนวน 590,000 ต้น 
กรมป่าไม้และจังหวัดเลย  
กล้าไม้ที่ได้ด าเนินการตามโครงการฯ และ แจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลยแล้ว  
จ านวน 1,665,000 ต้น (16 ส.ค.63) 
ปลูกตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เ ม่ือ 24 ก.ค.63 เนื้อที่  37 ไร่  
กล้าไม้ 8,500 ต้น  รวมกล้าไม้ 2,353,500 ต้น โ ด ย จั ง ห วั ด เ ล ย มี เ ป้ า ห ม า ย 
ในการปลูกป่าตามโครงการฯ จ านวน 2,700,000 ต้น ซึ่งปัจจุบันยังขาดกล้าไม้อยู่
จ านวน 346,500 ต้น จ าเป็นต้องของบประมาณสนับสนุนเพื่อให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
***หมายเหตุ มีหน่วยงานขอรับกล้าไม้แล้ว แต่ยังไม่รับไปปลูก  
ขอให้หน่วยงาน/ภาคเอกชนที่รับกล้าไม้ไปปลูกกรุณาลงทะเบียน QR 
สถานที่ขอรับกล้าไม้ 
1.สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้จังหวัดเลย ที่ตั้ง : บ้ำนนำน้ ำมัน ต.น้ ำสวย อ.เมือง จ.เลย  
2. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้จังหวัดเลย ที่ตั้ง : บ้ำนแสนส ำรำญ  ต.จอมศรี อ.เชียงคำน จ.เลย 
3. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้จังหวัดเลย ที่ตั้ง : บ้ำนนำเจียง ต.โคกงำม อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 
4. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ดงน้อย ที่ตั้ง : บ้ำนดงน้อย ต.ศรีสงครำม อ.วังสะพุง จ.เลย 
5. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ดงน้อย ที่ตั้ง : บ้ำนกกเกลือ ต.ปำกปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
6. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ดงน้อย ที่ตั้ง : บ้ำนนำม่วง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 
    นำยเอนก สุขสวัสดิ์  เบอร์โทร  06-2269-5353, 
    นำยสุรพล จิตต์ด ำรงค์  เบอร์โทร 08-7238-6776, 09-8121-5644 

ประธาน ให้พิจารณาขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด มอบผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดเลยและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
ร่วมกันเขียนแผนงานขอใช้งบประมาณต่อไป 
รับทรำบและถือปฏิบัติ 
2. รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 

2563  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
 
 

/ต ำแหน่งที่ตั้ง... 
 
 

ผอ ทสจ.เลย 
 

ผอ ทสจ.เลย 
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3. การเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
8 กรกฎาคม 2523  ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

         กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่ำไม้เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ควำมเห็นชอบ เรื่อง กำรเข้ำท ำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎำคม 2523 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำยังมีส่วนรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่ำไม้ก่อนได้รับอนุญำต โดยมีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่เข้ำไปท ำประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่ำไม้ก่อนได้รับอนุญำต ใน 74 จังหวัด  จ ำนวน 31 ,179 แห่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐยื่นค ำขอ
อนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ภำยในวันที่ 19 ธันวำคม 2563 

     ดังนั้น เพ่ือให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดเลยที่เข้ำไปท ำ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้ให้ยื่นค ำขออนุญำตภำยในวันที่ 
19 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดแยกตำมประเภทค ำขอ ดังนี้ 

1. ในกรณีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเข้ำไปท ำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ เช่น กำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนให้ยื่นค ำขอตำมแบบ ป.ส.17 ได้ที่ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

    2. ในกรณีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเข้ำไปท ำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ ที่ไม่ใช่อำคำรส ำนักงำน เช่น กำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ ถนน วัด เป็นต้น ให้ยื่นค ำ
ขอตำมแบบ ป.ส.20 ได้ที่ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
    3. ในกรณีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเข้ำไปท ำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่ำไม้ ตำม 
พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484 ให้ยื่นค ำขอตำมแบบ ป.84 - 1 ได้ที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) ต.หนองบัวบำน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี   
       ทั้งนี้ ขอให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่เข้ำไปท ำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำไม้ก่อน
ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอภำยในวันที่ 19 ธันวำคม 2563 หำกไม่ด ำเนินกำร
จะมีควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรนี้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้ประสำนกับ
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) แล้ว ส ำหรับหน่วยงำนที่อยู่ในเขตจังหวัดเลย
สำมำรถยื่น ได้ที่ กรมป่ำไม้จั งหวัด เลยและป่ำสงวนสำมำรถยื่ น ได้ที่ ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

 
 

/รองชนำส... 
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รองชนาส การด าเนินการในการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้ท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วและมอบหมายเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ จึงขอความร่วมมือ
ท่านยื่นแบบฟอร์ม/เอกสาร เพื่อรักษาสิทธิ์ตามกรอบเวลา  ส่วนเอกสารประกอบอ่ืนๆ
ให้น าส่งเพิ่มเติมในภายหลัง กรณีมีการตั้งส านักสงฆ์ในพื้นที่ป่าฯ ในจังหวัดเลยได้มี
ส านักสงฆ์โดยเฉลี่ยประมาณ 500 กว่าแห่ง พระท่านก็กลัวว่าจะยื่นไม่ทันนอกจาก
เอกสารจะใช้เอกสารแผนที่ Google แล้ว บางแห่งยังต้องใช้การผ่านประชาคมพื้นที่
ผ่านอ าเภอขึ้นมาก็กลัวว่าจะไม่ทัน แต่ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ประสานว่าจะปรับทะเบียนให้ก่อนแล้วให้ยื่นเอกสารตาม
กรอบเวลา มอบส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยรวบรวมข้อมูลน าส่งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธาน กรณีนี้  คณะสงฆ์  ผู้ อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้ข้อสรุปอย่างไรบ้าง 

รองชนาส  สรุปได้ดังนี้ เนื่องจากส านักสงฆ์ยังไม่เป็นนิติบุคคลส านักงานที่ต้องท าหน้าที่ยื่น 
ค าขอต้องเป็นส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนและ 
ได้มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยได้นิมนต์พระสังฆาฏิการ
ทั้งจังหวัดน าทะเบียนมาเช็คตัวเลขว่าตรงกันไหม วันนี้ตัวเลขได้เช็คออกมาแล้วจะไม่มี
การเพิ่มหรือลดลง ทั้งนี้ทางปฏิบัติได้ประสานกับทางวัดให้รีบแจ้งความจ านงมาที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ประสานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ทยอยยื่นไปบ้างแล้วบางส่วนแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องขอให้
อ าเภอช่วยขับเคลื่อนการประชาคมพื้นที่ชุมชนที่จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของชุมชนเพราะ
วัดบางแห่งยังไม่ผ่านการประชาคมเกรงว่าจะไม่ทันเวลา 

รองปัญญา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้ท าหนังสือไปแล้วเกรงว่า
จะไม่แพร่หลาย ในส่วนของการประชุมหารือกันนั้นไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจตรงกันไหม 
ฉะนั้นให้ทางอ าเภอช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใครที่
ยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

ประธาน มอบปลัดจังหวัดเลยส่งปลัดอ าเภอรับผิดชอบลงพื้นที่ท าความเข้าใจกับประชาชนให้
เข้าในตรงกันว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรจะสามารถท าประโยชน์ในพื้นที่ได้หรือไม่ 

ปลัด จ.เลย เห็นควรใช้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นหน่วยรับค าร้องจากพี่น้องประชาชนและให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยเข้าร่วม
ประสานงานด้วย 

ประธาน มอบท่านรองชนาส ท่านปลัดจังหวัดเลย ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยร่วมหาแนวทางในการปฏิบัติ 
กรณีงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม เข้า/ผ่านเขตป่าฯ/ 

          เขตอุทยานฯ ต้องขออนุญาตหรือไม่ เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัล             
          เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก สทช  เช่น  เสาร์ไฟฟ้า  
          สายเคเบิล อุปกรณ์สื่อสัญญาณ,อุปกรณ์ไวไฟ เป็นต้น 

ทสจ.เลย                    จะน าหารือ/ศึกษาระเบียบฯ กับส่วนกลางแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป 
มติที่ประชุม          รับทราบ   

 
/ระเบียบวำระท่ี6... 

 
 

โทรศัพท์จังหวัดเลย 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร 

    6.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 
1. ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ “ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย”                                              
ณ วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด 38 เรื่อง 
ยุติเรื่อง 4  เรื่อง  เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  34   เรื่องให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567)  38  เรื่อง  
2. กำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวดัเลยปีงบประมำณ 2563 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
6.2 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2563 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำงไทย -สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่  
อ ำ เภอท่ำลี่  ด่ ำนศุลกำกรเชียงคำน อ ำ เภอเชียงคำน  จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ  
อ ำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำนเหมืองแพร่ ข้อมูลค่ำกำรค้ำอ ำเภอนำแห้ว  
มีจ ำนวน 1,284.80 ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำจ ำนวน 947.99 ล้ำนบำท  
และมูลค่ำกำรส่งออกจ ำนวน 336.81 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ-611.18 ล้ำนบำท 
การน าเข้าสินค้า เดือนกรกฎำคม 2563 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ จ ำนวน 947.99 ล้ำนบำท
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 72.25  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ8.25 (มิถุนำยน2563  
จ ำนวน 875.74 ล้ำนบำท) สินค้ำน ำเข้ำ มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ
934.19 ล้ำนบำท สินค้ำกสิกรรม 5.46 ล้ำนบำท สินค้ำไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์
7.14 ล้ำนบำท และสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร 0.51  ล้ำนบำท และสินค้ำเหล็ก 
เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 0.30 ล้ำนบำท 
การส่งออกสินค้า เดือนกรกฎำคม 2563 มีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ จ ำนวน 336.81 
ล้ำนบำท ลกลงจำกเดือนที่แล้วจ ำนวน 9.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ2.62(มิถุนำยน 
2563 จ ำนวน 345.88 ล้ำนบำท) สินค้ำส่งออก มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ สินค้ำ
เชื้อเพลิง 150.13 ล้ำนบำท พลังงำนไฟฟ้ำ 51.98 ล้ำนบำท สินค้ำของใช้ประจ ำวัน 
54.38 ล้ำนบำท สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง 40.98 ล้ำนบำท และยำนพำหนะอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 10.37 ล้ำน 
การค้ารวม  เดือนกรกฎำคม 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม จ ำนวน 1,284.80 ล้ำนบำท  
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 63.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.17 (มิถุนำยน 2563  
จ ำนวน 1,221.62 ล้ำนบำท) 
ดุลการค้า เดือนกรกฎำคม 2563 ขำดดุลกำรค้ำมีมูลค่ำจ ำนวน -611.18 ล้ำนบำท 
สูงขึ้นจำกเดือนที่แล้ว จ ำนวน 63.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ15.35 (มิถุนำยน2563  
จ ำนวน -529.86 ล้ำนบำท) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/6.3ข้อมูลภำพรวม... 

    หน.สนจ.เลย 

    ผู้แทนพาณิชย์จ.เลย 
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6.3 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลยและ 
ผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนสิงหาคม2563 
(ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลยเดือนกรกฎำคม 2563  เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนกรกฎำคม 
2563 มีแนวโน้มหดตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัวตำมภำคเกษตร และ
ภำคบริกำร ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรม   คำดว่ำจะขยำยตัว ส่วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะหดตัว
ตำมกำรบริโภคภำคเอกชน และมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน ในขณะ   ที่กำรลงทุนภำคเอกชน และ
กำรใช้จ่ำยภำครัฐคำดว่ำจะขยำยตัว ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง 

 
              
 
 
 
 
 

/กิจกรรม klang loei… 

 คลัง จ.เลย 
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กิจกรรม klang loei 
       วันจันทร์ที่ 12 สิงหำคม 2563 เวลำ 06.30 น. นำงวรจติร์ ปัญญำดี           
คลังจังหวัดเลย มอบหมำยให้บุคลำกรของส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย ร่วมท ำบุญตักบำตร 
และกิจกรรมจิตอำสำ ถวำยเป็นพระรำชกุศลและ พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 ณ บริเวณสนำม 
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย  
           จำกนั้น เวลำ 17.00 น. เข้ำร่วมพิธี ถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียน 
ถวำยพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย  อ ำเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย โดยนำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5  รายงานผลการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รำยงำนผลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ... 



ปลัด จ.เลย 

                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม           
      (นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                                    
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                            

  ว่าที่ ร.ต.         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (เกริก  กมลานนท์)     
           ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ                                     
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มติที่ประชุม          รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ 
                 เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


