
 

 

 

Tourism and Sports 

เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
 
หัวหน้าคณะท างาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเลย 2. ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานเลย 4. สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดเลย 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 6. เทศบาลเมืองเลย 7. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 8. ส านักงานจังหวัดเลย 9. ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดเลย 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 11. สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดเลย 12. ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเลย 13. ต ารวจท่องเท่ียว 14. แขวงทาง
หลวงเลยท่ี1-2 15. แขวงทางหลวงชนบท 16. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง 18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ 19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 20. หัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิด 21. หัวหน้าเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าภูหลวง ท่ีปรึกษา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 

  

Health 

เลยเมืองแห่งสุขภาวะ 

หัวหน้าคณะท างาน นายพรชัย ถมกระจ่าง   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2. โรงพยาบาลเลย 3. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 4. โรงพยาบาลเมืองเลยราม 5. สมัชชาสุขภาพจังหวัด
เลย 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 7. เทศบาลเมืองเลย 8. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 9. ส านักงานจังหวัดเลย 10. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย 
11. ประชาสั มพั นธ์ จั งหวั ดเลย 12.  สภ า เกษตรก รจั งห วั ด เ ลย  13 . ชมรมอาสาสมั ค รส า ธ ารณสุ ขจั ง ห วั ด เ ลย  
ท่ีปรึกษา นางชื่นจิต ล ามะยศ 

  

Agriculture  

เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน 
 

หัวหน้าคณะท างาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. เกษตรจังหวัดเลย 3. โครงการชลประทานจังหวัดเลย 4. ปศุสัตว์จังหวัดเลย 5. สหกรณ์จังหวัดเลย  6. ตรวจ
บัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย 7. ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเลย 8. ประมงจังหวัดเลย 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 9. สถานีพัฒนา
ท่ีดินจังหวัดเลย 10. ด่านกักกันสัตว์เลย 11. ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 13. ศูนย์วิจัยพืชสวน
เลย 14. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน, เกษตร  ท่ีสูง) 16. ศูนย์พัฒนา
อาหารสัตว์เลย 17. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 19. เทศบาลเมืองเลย 20. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
เลย 21. ส านักงานจังหวัดเลย 22. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย 23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 24. สภาเกษตรกรจังหวัดเลย 25. ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีปรึกษา นายธงชัย นิกรสุข นายพรศักดิ์ เจียรณัย 

  

Investment 

and Trade  
เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้ า 
หัวหน้าคณะท างาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2. พาณิชย์จังหวัดเลย 3. คลังจังหวัดเลย 4. หอการค้าจังหวัดเลย 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย6. ส านักงาน
พื้นท่ีพิเศษเลย 7. สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย  8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 9. เทศบาลเมืองเลย 10. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย  
11. ส านักงานจังหวัดเลย 12. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย 23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ท่ีปรึกษา นายพรศักดิ์ เจียรณัย 

  

Loei for All 

เลยเมืองของทุกคน 
หัวหน้าคณะท างาน นายพรชัย ถมกระจ่าง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2. เทศบาลเมืองเลย 3. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 4. ส านักงานจังหวัดเลย 5. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย  
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 8. พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 9. ยุติธรรมจังหวัด 10. 
มณฑลทหารบกท่ี28 11. ต ารวจภูธรจังหวัดเลย 12. วัฒนธรรมจังหวัดเลย 13. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 14. สภาวัฒนธรรม
จังหวัดเลย 15. กลุ่มท าดีท าเลย 16. กอ.รมน.จังหวัดเลย 17. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 18. 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ท่ีปรึกษา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 

  

Open Town to 

Arts and Culture 
เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม 
หัวหน้าคณะท างาน นายพรชัย ถมกระจ่าง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 2.ศึกษาธิการจังหวัดเลย 3.วัฒนธรรมจังหวัด 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 5.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1-3 6. นายสัมฤทธิ์ สุภามา 7.ชมรมคนรักในหลวง 8. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
9.ศูนย์ศิลป์สิรินธร 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 12.เทศบาลเมืองเลย 13. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย      
14. ส านักงานจังหวัดเลย 15. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย 16.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 17.ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 18. มูลนิธิสว่างคิรีธรรม 
19.สโมสรไลออนส์จังหวัดเลย   

  

Education 

เลยเมืองแห่งการศึกษา 

หัวหน้าคณะท างาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. ศึกษาธิการจังหวัดเลย 3. วัฒนธรรมจังหวัด 4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19             
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1-3 6. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 8. มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 10. เทศบาลเมืองเลย 11. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย             
12. ส านักงานจังหวัดเลย 13. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 15. กศน.จังหวัดเลย 16.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย        
17. วิทยาลัยเทคนิคเลย 18.ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 19. มูลนิธิสว่างคิรีธรรม 20.สโมสรไลออนส์จังหวัดเลย  

  

Integrity 

เลยเมืองแห่งคุณธรรม 
หัวหน้าคณะท างาน นายพรชัย ถมกระจ่าง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

1. ชมรมคนรักในหลวง 2. วัฒนธรรมจังหวัดเลย 3. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเลย 4. เทศบาลเมืองเลย 5. ส านักงานท้องถิ่น จังหวัดเลย  
6. ส านักงานจังหวัดเลย 7. ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย  9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  10. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด 11.ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 12. มูลนิธิสว่างคิรีธรรม 13.สโมสรไลออนส์จังหวัดเลย ที่ปรึกษา พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย 
(มหานิกาย)  พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) บาทหลวงเบน  คาตานัส  ผูแ้ทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  คุณอภิชาติ  ทรงศิลป์ 
ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ นายสลัดคาน ปาทาน ผู้แทนศาสนาอิสลาม 
 

 

หน่วยประสานงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ท่ี นายชัยวัฒน์  ช่ืนโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวดัเลย  E-mail : tik39_49@hotmail.co.th 


