ที่ ลย 0017.3/ว147

สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
5 กุมภำพันธ์ 2564

เรื่อง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกรำคม 2564
เรียน ผู้ บั ญ ชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๒๘, ผู้ บัง คั บกำรตำรวจภู ธ รจั ง หวั ด เลย,รองผู้ ว่ำ รำชกำรจัง หวัด เลย
อั ยกำรจั งหวั ดเลย, อั ยกำรจั งหวั ดคดี เยำวชนและครอบครั วจั งหวั ดเลย,อั ยกำรคุ้ มครองสิ ทธิ ฯ (ส.ค.ช.),
ผบ.นพค.๒๓, รอง ผอ.รมน.จว.ลย.(ท) , ผบ.ร.๘ พั น ๑, นำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด เลย,
หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคทุกส่วน,หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำง, หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ,
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,นำยอำเภอทุกอำเภอ, ผกก.สภ./สำรวัตรสถำนีตำรวจท่องเที่ยวฯ, นำยด่ำนศุลำกรท่ำลี่,
นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน, ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๖,
ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๗, ผบ.ทพ.๒๑, ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริอำเภอด่ำนซ้ำย, นำยกเทศมนตรีเมืองเลย, นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง,
ประธำนหอกำรค้ ำจั งหวัดเลย, ประธำนสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนจั งหวั ดเลย, ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย,
ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจั งหวัดเลย, ประธำนชมรมกำนั นผู้ ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,
ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย),
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำนักงำนจังหวัดเลย และหัวหน้ำกลุ่มงำน ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม
อ้ำงถึง 1. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 1089 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 265 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564
ตำมที่ จั งหวั ดได้ จั ดกำรประชุ มคณะกรมกำรจั งหวั ด หั วหน้ ำส่ วนรำชกำร/หน่ วยงำนรั ฐวิ สำหกิ จ
นำยอำเภอ ทุกอำเภอฯลฯ ครั้งที่ 1/2564ประจำเดือนมกรำคม 2564 ในวั นพฤหั สบดีที่ 28 มกรำคม 2564
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย นั้น บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุม
คณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 30 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ
ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก)
หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (สานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอานวยการ)
ทราบภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจาเดือนมกราคม 2564 ทุกวาระแล้ว
สำหรับกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดได้แจ้งเวียนทุกส่วนรำชกำรเรียบร้อยแล้ว
รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง 1 เนื่องจำกปัจจุบันสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID - 19) ตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และตำมประกำศจังหวัดเลย เรื่อง มำตรกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) สำนักงำนจังหวัดเลยจึงได้กำหนดแนวทำงกำร
จัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ ประจำปี พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
/1. กำหนดจัดประชุม ...

- 2 1. ก ำหนดจั ดประชุ มคณะกรมกำรจั งหวั ด ฯ ครั้ งที่ 2/2564 ในวั นพุ ธที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564
เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
คอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตำมสังกัด โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง จ ำนวน 60 คน พร้ อ มทั้ งจั ด ประชุ ม ผ่ ำ นระบบวี ดี ทั ศน์ ท ำงไกล (Video
Conference)
และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด
2. ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ให้เข้ำร่วมประชุมฯ ที่ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย
(สำมำรถรองรับผู้เข้ำประชุมได้ 30 คน) หรือพิจำรณำเข้ำประชุมผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด
ตำมควำมเหมำะสม
3. ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอใดให้เข้ำประชุมในพื้นที่ตนเองรำยละเอียดปรำกฏตำม
อ้ำงถึง 2
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ทำงกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด,
กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อำเภอทุกอำเภอ
ภำคเอกชน ฯลฯ ทีจ่ ังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมดำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้ง
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ หรือสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ดเพื่อรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกหนึ่งช่องทำงหนึ่ง
ในวันประชุมฯ กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดทำข้อมูล เป็นไฟล์ PDF
และหำกประสงค์จะนำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 หำกล่วงเลยกำหนดวันที่แจ้ง สำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ
ตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชำญชัย คงทัน)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย

กลุ่มงำนอำนวยกำร
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐
โทรสำร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ฯลฯ
ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นำยชัยธวัช
2. นำยโสภณ
3. นำยผดุงศักดิ์
4. นำยณรงค์
5. พันเอกทินกร
6. พ.ต.อ.ณัฐกฤต
7. พ.ต.ท.อัศนีย์
8. นำยศิริวัฒน์
9. นำยอิทธิชัย
10. นำยอิทธิชัย
11. นำยอมเรศ

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หำญปรีชำสวัสดิ์
จีนอ่ำ
ประสีระเตสัง
คำวิเศษชัย
รำชภักดี
พินิจพำนิชย์
มำตรำ
มำตรำ
พรหมรำช

12. นำยชำญชัย
13. นำยอภิชำติ
14. นพ.บัญชำ
15. ร.อ.ชินทร
16. นพ.อำทิตย์
17. นำงวรจิตร์
18. นำงเบญจวรรณ
19. นำงไคริกำ
20. นำยสำรวย
21. นำยณัฐพงษ์
22. นำงจิรำพร
23. นำยสมพงษ์
24. นำยอธิรัฐ
25. นำยพำนเพชร
26. นำยคมสิทธิ์
27. นำยดิษพล
28. นำยปัญญำ
29. นำยบุญรวม
30. นำยสุทธิวิชญ์
31. นำงปลิดำ
32. นำยวิเชียร
33. นำงภัทรภร
34. นำยประดิษฐ์
35. นำยวิทยำ

คงทัน
สะบู่แก้ว
ผลำนุวงษ์
กุตัน
เล่ำสุอังกุร
ปัญญำดี
ตัญญู
ศิรประภำเดโช
เข็มทองหลำง
พรชัย
เทียนพิทักษ์
ผลพัฒนกุล
บรรดำศักดิ์
โฮมประเสริฐ
สุริยวรรณ
บุตรดีวงศ์
ฤกษ์ใหญ่
เที่ยงธรรม
ทองมี
ร่วมคำ
ศิริสุวรรณคูหำ
บุญอำบ
อินตำพรม
วัฒนำวิเชียร

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
แทน ผบ.มทบ.28
แทน ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดเลย
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท)
ปลัดจังหวัดเลย
แทน อัยกำรจังหวัดเลย
แทน อัยกำรจังหวัดจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย
อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดเลย
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย
แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเลย
แทน ผบ.นพค.23
ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์
คลังจังหวัดเลย
พำณิชย์จังหวัดเลย
ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย
อุตสำหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย
แทน เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย
รก. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย
พัฒนำกำรจังหวัดเลย
ท้องถิ่นจังหวัดเลย
แรงงำนจังหวัดเลย
แทน สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย
ประกันสังคมจังหวัดเลย
รก.จัดหำงำนจังหวัดเลย
ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย
รก. สหกรณ์จังหวัดเลย
/นำยสุวัฒน์…

36. นำยสุวัฒน์
37. นำยประสิทธิ์
38. นำยชเยศ
39. นำยทรงพุฒิ
40. นำงรวงทอง
41. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
42. นำงอัจนำ
43. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
44. น.ส.สำยพิรุณ
45. นำงจุฑำมำศ
46. พ.อ.ประมูล
47. น.ส.จำรุวรรณ
48. นำงสำวสุธำสินี
49. นำยธนเดช
50. นส.เยำวพำ
51. นำยเฉลิมชัย
52. นำยไพโรจน์
53. นำงประณยำ
54. นำยกัมปนำท
55. นำยประกอบ
56. นำงสำวชนัญภรณ์
57. นำยอำนวย
58. นำยนิพันธ์
59. นำยอมรเทพ
60. นำยธันว์
61. น.ส.จุฑำมำศ
62. พ.ต.ท.จักริน
63. นำยธงชัย
64. นำงรัดใจ
65. นำงภำวนำ
66. พ.จ.อ.วำรินทร์
67. นำงสำววิชำดำ
68. นำยบุญชู
69. นำยธนภัทร
70. นำงนัคมน
71. นำยเริงชัย
72. นำยปฏิพัทธ์
73. นำงสำวกำญจนำพร
74. น.ส.วิภำรัตน์
75. นำยวิรัตน์
76. นำยวรพงษ์
77. นำยตรำครุฑ

- 2มัตรำช
ปศุสัตว์จังหวัดเลย
พยอมหอม
รก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
ทรัพย์เทมำ
ขนส่งจังหวัดเลย
ชรินทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย
พลธิรำช
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
แก้วจินดำ
ยุติธรรมจังหวัดเลย
ทุยทรัพย์
บัญชำกำรเรือนจำจังหวัดเลย
แก้วจินดำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย
วัฒนวงศ์สันติ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย
กุลรัตน์
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย
นำมมูลน้อย
สัสดีจังหวัดเลย
ปรีชำเดช
พลังงำนจังหวัดเลย
สุดแสน
ผู้อำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ศรีวิเชียร
ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย
ล้อมณรงค์
หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
แสนมหำชัย
ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
พรมสอน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
บุญลือ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
ศรีเชื้อ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2
โพธิ์รำม
แทน ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดเลย
จันทะวัน
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
วงศ์อุดมมงคล
ผอ.สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดเลย
ใหญ่อรุณ
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑
ภักสุธีโกศล
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย)
สินธวำลัย
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย
จิเจริญ
ผอ.วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
เป็นสุข
แทน ผู้กำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย
ศรีเขียวหวำน
แทน นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่
ลีละวงศ์
นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน
เกียรติชูศักดิ์
สรรพสำมิตพื้นที่เลย
มังครัตน์
แทน หน.สถำนีเรือเชียงคำน นรข.เขตหนองคำย
จุ่นบุญ
ธนำรักษ์พื้นที่เลย
ศรีไตรภพ
ผู้อำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย
จันทรศรีมำวรรณ
แทน ผอ.สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)
เงินมั่น
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
รักษำ
ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย
อุดมสมุทรหิรัญ
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อ.ด่ำนซ้ำย
พันธิรัตน์
แทน ผู้อำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
ดำริเข็มตระกูล
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)
ทองเวียง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง)
ภูมิโสม
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)
ศิลำสุวรรณ
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
/78.นำยสุริยัน...

78. นำยสุริยัน
79. นำยนิมิตร
80. นำยสมบัติ
81. นำยสำเร็จ
82. นำยวันชัย
83. นำยประสิทธิ์
84. นำยสุรศักดิ์
85. บัญชำ
86. ร.อ.จำนงค์
87. ผศ.ชัชชัย
88. ว่ำที่ร.ต.สุนทรชัย
89. น.ส.ศิวกร
90. ส.อ.กิตติคุณ
91. นำยประยูร
92. นำยภูริวัจน์
93. นำยนที
94. นำยประชำ
95. น.ส.ภูมำรินทร์
96. นำยกองโท เชษฐำ
97. นำยต่อศักดิ์
98. นำยอำคม
99. นำยกฤษฎำ
100.นำยปิยะชำย
101.ว่ำที่ ร.ต.นครชัย
102.นำยวิทยำ
103. นำยอภินันต์
104. พ.ต.อ.ยศวัจน์
105. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
106. พ.ต.อ.สำเนำว์
107. พ.ต.ท.ธนินท์รัฐ
108. พ.ต.ท.ปิฐพงษ์
109. พ.ต.ท.ธนเดช
110. พ.ต.ท.บัญชำ
111. พ.ต.ต.สำเร็จ
112. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์
113. พ.ต.อ.วีระพัน
114. พ.ต.อ.ปรเมศร์
115. ด.ต.ณัฐธีร์
116. นำยดำรง
117. นำยสัมพันธ์
118. นำงรัชฎำภรณ์
119. นำยกุลวัชร

เสมำ
ยังผ่อง
ศุภศร
ภูแสนศรี
สิมมำเศียร
สร้อยดำ
อิ่มเอิบ
ภู่อมร
หำบ้ำนแท่น
พีรกมล
ศรีโบรำณ
วิชัยวงศ์
บุตรคุณ
อรัญรุท
โชตินพรัตน์
พรมภักดี
แสนกลำง
คงเพียรธรรม
ขำวประเสริฐ
สกุณวัฒน์
ภูละคร
โพธิ์ชัย
ศรีบุรินทร์
แสงมณี
สันติกุล
สุวรรณำโค
แก้วสืบธัญนิจ
อรัณยกำนนท์
กรุยกระโทก
วันทองธิติคุณ
สิงห์เถื่อน
หลำบมำลำ
ศรีสร้อย
พิกุลหอม
บุญโชติ
สมสุข
สำยคำทอน
ชวำลวีระวัฒน์
ทองศรี
คูณทวีลำภผล
สิงหกำ
ฟองชัย

- 3ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่
หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ
หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง
แทน หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย
หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต
หัวหน้ำสำนักงำนชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย
แทน ผบ.ร.8 พัน 1
แทน อธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย
แทน ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จังหวัดเลย
นำยอำเภอเมืองเลย
นำยอำเภอวังสะพุง
นำยอำเภอเชียงคำน
นำยอำเภอด่ำนซ้ำย
นำยอำเภอท่ำลี่
นำยอำเภอภูเรือ
นำยอำเภอปำกชม
นำยอำเภอภูกระดึง
รก.นำยอำเภอนำแห้ว
นำยอำเภอนำด้วง
นำยอำเภอภูหลวง
นำยอำเภอผำขำว
นำยอำเภอเอรำวัณ
นำยอำเภอหนองหิน
ผกก.สภ.เมืองเลย
ผกก.สภ.เชียงคำน
ผกก.สภ.วังสะพุง
แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย
ผกก.สภ.เอรำวัณ
แทน ผกก.สภ.ภูหลวง
แทน ผกก.สภ.นำด้วง
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง
ผกก.สภ.โพนทอง
ผกก.สภโคกงำม
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
นำยกเทศมนตรีเมืองเลย
แทน นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
โทรศัพท์จังหวัดเลย (บมจ.ทีโอที)
/120.นำยมนัสพงษ์...

120. นำยมนัสพงษ์
121.นำยโกเมท
122. นำยศิริชัย
123. นำยสุรเจตร์
124. นำยสุนทร
125. นำยวสันต์
126. น.ส.วิริยำภรณ์
127. นำยนรำวุฒิ
128. ว่ำที่ ร.ต.เกริก
129. นำงมำนิตำ
130. นำยสุขสันต์
131. นำยพรชัย
132. นำยประวิทย์
133. น.ส.รัตนำพร
134. นำงนันทรี
135. นำยรัฐกรณ์
136. นำงผำนิตย์
137. นำงสำวภัทรำภรณ์
138. นำงสำวอภัสรำ
139. นำยณัฐชัย
140. นำยพรเทวำ

จิตติพิมพ์
รำมศิริ
สันต์สัมพันธ์กุล
แสงเจริญรัตน์
มูลวิล
ไทยสุวรรณ
อยู่นำน
รัตนัง
กมลำนนท์
จันโทวำท
ไชยรถ
สถำผล
ภิญโญ
เทวะสัตย์
พุ่มฉัตร
สองเมืองสุข
ปรือปรัก
พรหมเทศ
สีปำ
อนุมำ
ศรีสุข

- 4ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย
แทน ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย
ผอ.สำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
ประธำนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังวหัดเลย
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย
แทน ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรม จ.เลย
ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย
ผอ.กลุ่มงำนอำนวยกำรสำนักงำนจังหวัดเลย
หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย
ป้องกันจังหวัดเลย
จ่ำจังหวัดเลย
เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ.เลย
เสมียนตรำจังหวัดเลย
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน สำนักงำนจังหวัดเลย
นำยช่ำงไฟฟ้ำชำนำญงำน สำนักงำนจังหวัดเลย
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร สำนักงำนจังหวัดเลย
นิติกรปฏิบัติกำร สำนักงำนจังหวัดเลย
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนจังหวัดเลย
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนจังหวัดเลย
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สำนักงำนจังหวัดเลย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
ติดรำชกำร
2. ผอ.สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
3. ผู้อำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย
ติดรำชกำร
4. ผอ.วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย
ติดรำชกำร
5. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
6. สรรพำกรพื้นที่เลย
ติดรำชกำร
7. ผอ.สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
ติดภำรกิจ
8. ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย
ติดรำชกำร
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
ติดรำชกำร
10. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย
ติดรำชกำร
11. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย
ติดรำชกำร
12. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำลำห้วยสัก
ติดรำชกำร
13. ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำน ที่ 22
ติดรำชกำร
14. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2
ติดรำชกำร
15. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย
ติดรำชกำร
16. สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ตำรวจน้ำ)
ติดรำชกำร
17. สำรวัตรสถำนีตำรวจท่องเที่ยว ๖ กองกำกับกำร ๓ กองบังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว ติดรำชกำร
18. ผอ.วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย
ติดรำชกำร
19. ผอ.โรงเรียนเลยพิทยำคม
ติดรำชกำร
/20.ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย…

- 520. ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
21. ผกก.สภ.ปำกชม
22. ผกก.สภ.ภูกระดึง
23. ผกก.สภ.ท่ำลี่
24. ผกก.สภ.ผำขำว
25. ผกก.สภ.นำแห้ว
26. ผกก.สภ.เชียงกลม
27. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย
28. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
29. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย
30. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
31. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดเลย
32. ผจก.พื้นที่พิเศษเลย
33. ผอ.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเลย
34. ผอ.สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
35. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
36. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย
37. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
38. ผู้อำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย
39. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย
40. ประธำนชมรมนำยก อบต.จังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย)
41. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย
42. ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย
43. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย
44. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)
45. ประธำนชมรมนำยก อบต. จังหวัดเลย

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดภำรกิจ
ติดรำชกำร
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดรำชกำร
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดรำชกำร
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดรำชกำร
ติดภำรกิจ
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยมี นำยชั ย ธวั ช เนี ย มศิ ริ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด เลย เป็ น ประธำนที่ ป ระชุ ม ฯ 12/2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกรำคม 2564 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. กำรมอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” จำนวน 6 รำย (กองบังคับกำร
กองอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเลย)
3. กำรมอบเกียรติบัตรโครงกำร CDD Young Designer Contest จำนวน 6 รำย
(สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย)
4. กำรมอบใบประกำศผลกำรรณรงค์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่
พ.ศ.2564 จำนวน 2 แห่ง (สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย)
5. ข่ำวเด่นรอบเดือน มกรำคม 2564 (สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวำระที่ 1.......

- 6ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งใหม่/ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นำยเฉลิมชัย แสนมหำชัย ตำแหน่งเดิม รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
ได้รับแต่งตั้งให้มำดำรงตำแหน่ง ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
2) นำยสุทธิวิชญ์ ทองมี ตำแหน่งเดิม นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสำขำแม่สอด สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก
ได้รับแต่งตั้งให้มำดำรงตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดเลย
3) นำยปั ญ ญำ ฤกษ์ ใ หญ่ ต ำแหน่ ง เดิ ม แรงงำนจั ง หวั ด พั ง งำ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
ให้มำดำรงตำแหน่ง แรงงำนจังหวัดเลย
1.2 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น/ดารงตาแหน่งใหม่/เกษียณอายุราชการ
1) นำยชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย เกษียณอำยุรำชกำร
2) นำงนวพร นำรถบุญ ประกันสังคมจังหวัดเลย ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง
ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
3) นำงภัทรภร บุญอำบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง
เกษตรและสหกรณ์เพชรบูรณ์
1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ออกตรวจพื้นที่ภายในจังหวัดเลยครบทั้ง 14 อาเภอ
แล้ว ภารกิจต่อไปจะดาเนินการจัดทาโครงการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานเกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคเอกชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ราษฎรให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕64 ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวัน จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย (สานักงานจังหวัดเลย)
- รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด 31 หน้ำ โดยสำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ แล้ว ตำมหนังสือจังหวัดเลย
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 56 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2564

หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕64 ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวัน จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563 ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕63
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี รับทราบ

มติที่ประชุม

/ระเบียบวำระที่ 4...

- 7ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)

นพ.สสจ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.2 โครงกำร......

ปลัด จ.เลย

มติที่ประชุม

- 84.2 โครงการ “จังหวัดเคลื่อน...ที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จังหวัดเลย โดยที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลย
ร่วมกับสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดเลย กำหนดจัดโครงกำร “จังหวัดเคลื่อนที่...
สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” วันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำผัก
หมู่ที่ 6 ตำบลแสงภำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย
จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพื่อทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรฯ
โดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
4.3 สรุปผลการดาเนินโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)

ปลัด จ.เลย

1. สรุปผลการประชุมฯ
2.1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Asphaltic Concrete สำยบ้ำนนำดอกคำ–
บ้ำนโคกนกสำลิกำ
พื้นที่บ้ำนพะเนียง ตำบลนำดอกคำ อำเภอนำด้วง ถึงบ้ำนโคกนกสำลิกำ ตำบลบุญทัน
อำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวลำภู
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เทศบำลตำบลนำดอกคำ จัดทำโครงกำรเสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเลยเพื่อนำเข้ำบรรจุในแผนฯ ปี พ.ศ.2566 , เทศบำลนำดอกคำประสำนแขวง
ทำงหลวงชนบทเลย เพื่อตรวจสอบหนังสือเตรียมควำมพร้อมเรื่องทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่
31 มกรำคม 2562 (แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำร) ที่เทศบำลตำบลนำดอกคำเสนอ เพื่อขอรับ
กำรสนับสนุนโครงกำรฯ จากแขวงทางหลวงชนบทเลย
2.2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Asphaltic Concrete สำยบ้ำนห้วยตำดบ้ำนสูบ พื้นที่บ้ำนโคกหินใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เทศบำลตำบลนำดอกคำ จัดทำโครงกำรเสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเลย, แขวงทำงหลวงชนบทเลย ตรวจสอบหนังสือที่เทศบำลตำบลนำดอกคำ
เสนอเพื่อขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรฯ จากแขวงทางหลวงชนบทเลย
2.3 กำรขอใช้ พื้ น ที่ ศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ ต ำบลนำดอกค ำ
อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เทศบำลตำบลนำดอกคำได้ยื่นขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 , ให้สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เทศบำลตำบลนำดอกคำ สำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย ติดตำม
หนังสือกำรขอใช้ที่ดินดังกล่ำวและรำยงำนผลให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยทรำบ
2.4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Asphaltic Concrete สำยบ้ำนห้วยตำด ห้วยปลำดุก
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ สำนักงำนจังหวัดเลย ดำเนินแผนงำน/โครงกำรฯ เพื่อขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป
2.5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังพร้อมวำงท่อระบำยน้ำ คสล. (ข้ำงบ้ำนนำยสมำตย์ แสนโยธำ –
บ้ำนนำยคำไพ เนื่องไชยศ) ในเขตพื้นที่เทศบำลตำบลนำด้วง อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
/มติที่ประชุม.....

- 9มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เนื่องจำกได้ยื่นเอกสำรเรื่องกำรขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงำน
ที่ดิ น จั ง หวั ด เลยแล้ ว จึ ง ให้ เ ทศบำลตำบลนำด้ ว งประสำนส ำนั ก งำนที่ ดิ นจั ง หวั ด เลย
ตรวจสอบเอกสำรกำรขอใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำแซ่บ – ถนน รพช. บ้ำนดงป่ำเย็น
หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำสะอำด อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสะอำด จัดทำโครงกำรฯ และ
เสนอผ่ำนไปยังสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นต่อไป
2.7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยวัดคงคำวนำรำม – บ้ำนท่ำสะอำด
หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำสวรรค์ ตำบลท่ำสวรรค์ อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสวรรค์จัดทำโครงกำรฯ และ
เสนอผ่ำนไปยังสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นต่อไป
2.8 โครงกำรซ่อ มสร้ำ งผิว แอสฟัล ติก คอนกรีต (โดยวิธ ี Pavement In –
Place Racycling)สำยป่ำหวำย ตำบลแก้วเมธี อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย – บ้ำนวังปลำป้อม
ตำบลวังปลำป้อม อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก้วเมธีได้ยื่นเอกสำรขอ
ใช้พื้นที่ไปยังสำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยแล้ว ให้
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก้วเมธี
ติดตำมเรื่องดังกล่ ำวและรำยงำนผลให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยทรำบ ให้อำเภอนำด้วง
ติดตำมเรื่องกำรขอใช้พื้นที่ดังกล่ำวด้วย
2.9 กำรติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงฝำยบุ่งวังคัน หมู่ที่ 7 บ้ำนดงป่ำยำง ตำบลท่ำสะอำด
อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลท่ำสะอำดประสำนสำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย
เพื่อสำรวจและออกแบบเพื่อจัดทำคำขอ
งบประมำณจำกจังหวัดเลยต่อไป
2. หน่วยงานที่ออกหน่วยบริการ ดังนี้
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3. กิจกรรม ดังนี้
- มอบพันธุ์ไม้ โดยสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
- มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆละ 1,000 บำท
โดย สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
- มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 รำย โดยสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย
- มอบเงินสงเครำะห์ช่วยเหลือรำษฎร จำนวน 34 รำย ๆ ละ 2,000 บำท
โดยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
- มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย
- มอบเสื้อกันหนำว จำนวน 50 ตัว โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย

ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564
1. สรุปผลการประชุมฯ
1.1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Asphaltic Concrete สำยบ้ำนหมำกแข้ง
หมู่ที่ 4 ไปบ้ำนหมันขำว หมู่ที่ 11 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ แขวงทำงหลวงชนบทเลย อำเภอด่ำนซ้ำย องค์กำรบริหำร
ส่ ว นตำบลกกสะทอน ร่ ว มกั น ด ำเนิ นกำรจัด ท ำโครงกำรฯ เพื่อ ขอรั บ กำรสนับ สนุ น
งบประมำณจำกจังหวัดเลย โดยเสนอผ่ำนสำนักงำนจังหวัดเลยและให้อำเภอด่ำนซ้ำย
ประสำนขอใช้พื้นที่กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Asphaltic Concrete สำยบ้ำนน้ำหมัน หมู่ที่ 1
ไปบ้ำนหมำกแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
มติ ที่ประชุม มอบหมำยให้ อำเภอด่ำนซ้ำย องค์กำรบริห ำรส่ ว นต ำบลกกสะทอน
จัดทำโครงกำรฯ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดเลย โดยให้เสนอผ่ำน
สำนักงำนจังหวัดเลย และให้อำเภอด่ำนซ้ำย ประสำนขอใช้พื้นที่กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Asphaltic Concrete สำยบ้ำนหัวนำ หมู่ที่
10 ไปบ้ำนกกจำน หมู่ที่ 7 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
มติ ที่ประชุม มอบหมำยให้ อำเภอด่ำนซ้ำย องค์กำรบริห ำรส่ ว นต ำบลกกสะทอน
จัดทำโครงกำรฯ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดเลย โดยให้เสนอผ่ำน
สำนักงำนจังหวัดเลย และให้อำเภอด่ำนซ้ำย ประสำนขอใช้พื้นที่กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.4 ปัญหำกำรประกอบอำชีพ ไม่มีที่ดินทำกิน เนื่องจำกพื้นที่ตำบลกกสะทอน ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตป่ำสงวนและพื้นที่ของรัฐ ทำให้ไม่มีที่ดินสำหรับประกอบอำชีพเกษตรเป็นของตนเอง
เกิดกำรอพยพแรงงำนและไปรับจ้ำงในพื้นที่อื่น เช่น ในพื้นที่บ้ำนหมันขำว หมู่ที่ 1๑
/มติที่ประชุม....

- 12 มติที่ประชุม มอบหมำยให้ อำเภอด่ำนซ้ำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกกสะทอน
ผู้ใหญ่บ้ำนหมันขำว หมู่ที่ 11 ตำบลกกสะทอน หำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำธำรณะประโยชน์
ในกำรจัดทำโครงกำรปลูกพืชร่วมกันของรำษฎรในหมู่บ้ำน และสำรวจจำนวนรำษฎรใน
หมู่บ้ำนว่ำต้องกำรที่จะเข้ำร่วมทำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรดังกล่ ำว, สำนักงำนเกษตร
จังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สู ง) จัดทำ
โครงกำรเพื่อส่งเสริมกำรปลูกพืชผลทำงกำรเกษตร, ให้สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย จัดทำโครงกำรจัดหำแหล่งน้ำในพื้นที่, ให้สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจั งหวัดเลย ส่ งเสริ มอำชีพให้ กับรำษฎรในพื้ นที่, ให้ อำเภอด่ำ นซ้ำย ประสำน
อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำให้รำษฎรในพื้นที่ขำยสินค้ำและกำรจัดทำตลำดขำยสินค้ำ
บริเวณทำงขึ้นภูลมโล , ให้สำนักงำนจังหวัดเลย ติดตำมโครงกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดต่อไป
2. หน่วยงานที่ออกหน่วยบริการ ดังนี้

มติที่ประชุม

3. กิจกรรม ดังนี้
- มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆละ 1,000 บำท
โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
- มอบพันธุ์ไม้ โดยสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
- มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 รำย โดยสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย
- มอบเงินสงเครำะห์ช่วยเหลือรำษฎร จำนวน 34 รำย ๆ ละ 2,000 บำท
โดยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)
- มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย
- มอบเสื้อกันหนำว จำนวน 50 ตัว โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย
- มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย
- มอบอุปกรณ์กีฬำ จำนวน 1 ชุด นำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค และทุนกำรศึกษำ จำนวน 5 ทุนๆ ละ
1,000 บำท โดยนำยรับพล เหลืองวงศ์ไพศำล ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย
-มอบทุนกำรศึกษำ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บำท โดยนำงจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัฐ
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
รับทราบ
/รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

- 13 4.4 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดาริ
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ปลัด จ.เลย

มติที่ประชุม

ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน มกราคม 2564
-วันที่ 19 มกรำคม 2564 นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อำนวยกำร
ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมจิต
อำสำเนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เวลำ 08.30 น. ณ ภูพุทโธ (ค่ำยศรีสองรัก)
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีจิตอำสำพระรำชทำนเข้ำร่วมกิจกรรม
500 คน
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร ณ สำนักทะเบียน
อำเภอ ทั้ง 14 ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย เดือน มกรำคม 2564 มีผู้สมัครจิตอำสำ
จำนวนทั้งสิ้น 281 คน
- ณ วันที่ 10 มกรำคม 2564 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จำนวนทั้งสิ้ น 61,816 คน
(ชำย 26,252 คน หญิง 35,564 คน)

กำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (VTC/ZOOM) โดยมีรองผู้อำนวยกำรศูนย์
อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน ภำค 2 เป็นประธำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 13 มกรำคม
2564 มีข้อสั่งกำร ดังนี้
1. ให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรโครงกำร “โคก หนอง นำ แห่งน้ำใจและควำมหวัง”
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ผ่ำนช่องทำงไลน์ของศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนภำค 2
2. ให้ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดและอำเภอ จัดกิจกรรมกำรทำ
ควำมสะอำดสถำนที่สำธำรณะ หรือสถำนที่ท่องเที่ยว เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19)
3. ให้มีกำรฝึกทบทวนกำรอำชีพ/ควำมถนัด ของจิตอำสำที่ได้ลงทะเบียนไว้
4. ให้มีกำรวำงแผนหรือเตรียมกำรช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุจำกภัย
พิบัติในพื้นที่ เช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย
5. ในกำรรับเสด็จ ขอให้พิจำรณำนำจิตอำสำพระรำชทำนในพื้นที่เข้ำร่วมรับเสด็จ
โดยให้มีกำรวำงแผนและมอบหมำยหน้ำที่ตำมควำมถนัดของจิตอำสำพระรำชทำนที่ลงทะเบียนไว้
รับทราบ
/ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ…….
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คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

๔.5 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 4,365.13
ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 1,262.85 ล้ำนบำท
เบิกจ่ำยจำนวน 1,241.95 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.45 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 40 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) รำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 1,516.69 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 6.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,087.49
ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.70 ผลกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณของจั ง หวั ด เลย
อยู่ลำดับที่ 12 ของประเทศ
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,848.44 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 1,256.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 154.46
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.42 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลยอยู่ลำดับที่
54 ของประเทศ
งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 199.41 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่ง
ซื้ อ สั่ ง จ้ ำ ง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.40 ล้ ำ นบำท เบิ ก จ่ ำ ยจ ำนวน 5.97
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 12 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) งบรำยจ่ ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 36.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
จ ำนวน 4.22 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.56 ผลกำรเบิ ก จ่ ำ ยอยู่ ล ำดั บ ที่ 25
ของประเทศ
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 162.87 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 0.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1.75 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 1.08ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศ
เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี มี ก ำรกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี (พ.ศ. 2563) จ ำนวนทั้ ง สิ้ น
1,534.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 838.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 54.67
รับทราบ
4.6 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)

นอ.ภูกระดึง

อาเภอภูกระดึง
1. กำรดูแลผู้สูงอำยุ ไร้ที่พึ่งพิง, ผู้ยำกไร้ , ผู้พิกำร ติดบ้ำน ติดเตียง
2. กำรพัฒนำอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ต่อหัวประชำกรเพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภำวะ
3. คนภูกระดึงกับวิถีชีวิตใหม่ป้องกันภัยจำกไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)

มติที่ประชุม

รับทราบ

นอ.หนองหิน

อาเภอหนองหิน
- ช่วยเหลือผู้ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำสอำเภอหนองหิน
รับทราบ

มติที่ประชุม

/ระเบียบวำระ…

- 15 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)

ผู้แทน หน.สนจ.เลย

/ผลกำรดำเนินงำน...

- 16 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 แผนรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด ชั้น 3 โรงพยาบาลเลย วงรอบ 3 เดือน
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

มติที่ประชุม

รับทราบ
/รำยงำน…

- 17 5.3 รายงานผลการจัดหาโลหิตตามแผนงานโครงการ “กาชาดเลยร้อยดวงใจ
ช่วยไทเลย ประจาปี พ.ศ.2564 (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจาเดือน
มกราคม 2564 (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

/4.งำนจัดหำรำยได้...

- 18 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน มกราคม 2564 (สำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย)

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย

/ด้ำนกีฬำ...

- 19 -

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

รับทราบ
5.6 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลยและ
ผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือนมกราคม
2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
แนวโน้มเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2563
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด เลยในเดื อ นธั น วำคม 2563 มี แ นวโน้ ม หดตั ว จำกเดื อ นก่ อ นหน้ ำ
ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัว ตำมภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ในขณะที่ภำคเกษตร
คำดว่ำจะขยำยตัว ส่วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัว ตำมกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และกำรค้ำ
ระหว่ำ งประเทศ ในขณะที่กำรบริโ ภคภำคเอกชน และกำรลงทุ นภำคเอกชนคำดว่ ำ
จะหดตัว สำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะหดตัว
าคเ ร

กิ

าคเก ตร
าคอตสาหกรร
าคบริการ

อัตราการ
ยายตัว
(%YOY)
+4.9%

ัยที่ส่ง
า
า

กระทบ

ล ล ยาง า า เ ขน
ล ล
ย งงาน เ ขน

-5.7%

าย จากกา

ล นา าลท ายขาว ล ลง

-7.6%

าย กา ขายยานยน ล ลง
าย จากกา
กนชว
ล ลง

/กิจกรรม...

- 20 กิจกรรม Klang loei
วั น อั ง คำรที่ 19 มกรำคม 2564 เวลำ 08.00 น. นำยชั ย ธวั ช เนี ย มศิ ริ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนในกิจกรรมจิตอำสำภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกัน
ไฟป่ ำ น้ อมร ำลึ ก เนื่อ งในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ภูพุท โธ (ค่ำ ยศรี ส องรัก )
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย นำงวรจิตร์ ปัญญำดี คลังจังหวัดเลย
พร้อมด้วยบุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัดเลย เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ฯ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 การแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)

รับทราบ
/กำหนดเขตควบคุม…

- 21 5.8 กาหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า
เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟในท้องที่จังหวัดเลย (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย)

- 22 -

-23 -

-24-

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.9 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
ธันวาคม 2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์ จ.เลย

/2.กำรส่งออก...

- 25 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.11 กำรคำดหมำย...

- 25 5.11 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือนมกราคม 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)
ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.12 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน มกราคม 2564
(โครงการชลประทานเลย)

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

/5.13 รำยงำนผล...

- 26 5.13 รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาเดือน
ธันวาคม 2563 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)

/5.14 การกาหนดวันหยุดราชการ…

- 27 5.14 การกาหนดวัน หยุดราชการเพิ่มเป็น กรณี พิเ ศษและกาหนดวัน หยุดราชการ
ประจาภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจาปี 2564
(สานักงานจังหวัดเลย)

/ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว622.....

- 28 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.15 การปลดล็อคเงื่อนไขการเข้าร่วมดครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบ
การศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเกชน (Co-Pament) (สานักงานจัดหางานจังหวัดเลย)

/เงื่อนไขนำยจ้ำง...

- 29 -

/3.คนต่างด้าว....

- 30 -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายณรงค์ รอง ผวจ.
ประธาน

ระเบียบวาระที่ 7

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ อาเภอ ฯลฯ
- ไม่มี - การขับแคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE การจัดทา roadmap
ภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการขอความเห้นชอบในหลักการในทุกวันพุธให้แต่งกาย
ด้วยชุดพละ (กางเกงวอม เสื้อยืด TO BE NUMBER ONE)
- การขับงานแคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ควรนากิจกรรมที่สอดคล้องกับ
เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น จะท าให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ เช่ น จั ง หวั ด
หนองบั วล าภูเ ป็ น จั ง หวั ด เล็ ก ๆ แต่ก ารด าเนิ น งานเข้ า รอบระดั บเพชร เนื่ อ งจาก
ในการดาเนินกิจกรรมมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งราชการและเอกชน
เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ว่าที่ ร.ต.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(เกริก กมลานนท์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

