ที่ ลย 0017.3/ว251

สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
4 มีนำคม 2564

เรื่อง

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 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, ประธำนชมรมกำนันผู้ ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,
ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย),
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสำนักงำนจังหวัดเลย 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
นำยอ ำเภอทุ กอ ำเภอฯลฯ ครั้ งที่ 2/2564ประจ ำเดื อนกุ มภำพั นธ์ 2564 ในวั นพุ ธที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรั ก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมอ้ำงถึง 2 นั้น บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีจำนวนทั้งสิ้น 26 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่ หัวข้อ
เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่
ประชุมฯ (สานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอานวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ทุกวาระแล้ว
เนื่องจำกปัจจุบันสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID - 19) ตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และตำมประกำศจังหวัดเลย เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) สำนักงำนจังหวัดเลยจึงได้กำหนดแนวทำงกำรจัดประชุม
คณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ ประจำปี พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
/1. เดิมกำหนดจัดประชุม ...

- 2 1. เลื่อนกำรจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯ ครั้งที่ 3/2564 จำกเดิมวันอังคำรที่ 30 มีนำคม 2564
เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
คอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตำมสังกัด โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน
นำยอำเภอทุกอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 82 คน พร้อมทั้งจัดประชุมผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference)
ไปยังอำเภอทุกอำเภอและกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด มาเป็นวันจันทร์ที่ 29
มี น าคม 2564 เวลา สถานที่ การแต่ ง กาย คงเดิ ม เนื่ อ งจำกจั ง หวั ด ได้ ก ำหนดวั น จั ด งำนดอกฝ้ ำ ยบำน
สืบสำนวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 ในระหว่ำงวันที่ 1 – 9 เมษำยน 2564 หำกกำหนดจัดประชุมในวันที่
30 มี น ำคม 2564 จะเกิ ด ควำมไม่ ส ะดวกในเรื่ อ งกำรจรำจร, กำรจั ด ออกร้ ำ นของส่ ว นรำชกำร หน่ วยงำน
รัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน
2. ก ำหนดให้ ส่ วนรำชกำรและหน่ วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่ อำเภอเมืองเลย ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุ ม
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย ให้เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย (สำมำรถรองรับ
ผู้เข้ำประชุมได้ 30 คน) หรือพิจำรณำเข้ำประชุมผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัดตำมควำมเหมำะสม
3. ส่ วนรำชกำรและหน่ วยงำนที่มีที่ ตั้งในพื้ นที่ อำเภอใดให้ เข้ำประชุมในพื้ นที่ตนเองรำยละเอียด
ปรำกฏตำมอ้ำงถึง 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 มีนาคม 2564 หำกล่วงเลยกำหนดวันที่แจ้ง สำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ
ตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป
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 2/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นำยชัยธวัช
2. นำยโสภณ
3. นำยผดุงศักดิ์
4. นำยณรงค์
5. พันเอกธีร์ธรรมม์
6. พล.ต.ต.วรวัฒน์
7. พันเอกสมหมำย
8. นำยศิริวัฒน์
9. นำยเจษฎำงค์ภูมิ
10. นำยอิทธิชัย
11. นำยอมเรศ

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หำญปรีชำสวัสดิ์
จีนอ่ำ
สรำญธนรัตน์
มะลิ
บุษบำ
พินิจพำนิชย์
พรหมโชติชัย
มำตรำ
พรหมรำช

12. นำยชำญชัย
13. นำยไพฑูรย์
14. นำยสมพงษ์
15. นำงบุศรินทร์
16. นำงวรจิตร์
17. นำงเบญจวรรณ
18. นำงไคริกำ
19. น.ส.กำญจน์ชนิตำ
20. นำยณัฐพงษ์
21. นำงจิรำพร
22. นำยพรชัย
23. นำยอธิรัฐ
24. นำยพำนเพชร
25. นำยคมสิทธิ์
26. นำยดิษพล
27. นำยปัญญำ
28. นำงพรพิมล
29. นำยสุทธิวิชญ์
30. นำงปลิดำ
31. นำยวิเชียร
32. นำยแมนสิงห์
33. นำยประดิษฐ์
34. นำยอภิรักษ์
35. นำยสุนิติ

คงทัน
บับภำสังข์
แสนประสิทธิ์
เวศมโน
ปัญญำดี
ตัญญู
ศิรประภำเดโช
สินครบุรี
พรชัย
เทียนพิทักษ์
กุนชร
บรรดำศักดิ์
โฮมประเสริฐ
สุริยวรรณ
บุตรดีวงศ์
ฤกษ์ใหญ่
ดรธงขวำ
ทองมี
ร่วมคำ
ศิริสุวรรณคูหำ
จิตเจริญ
อินตำพรม
พำนนูน
จิรวงศ์สวัสดิ์

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
แทน ผบ.มทบ.28
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดเลย
รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท)
ปลัดจังหวัดเลย
แทน อัยกำรจังหวัดเลย
แทน อัยกำรจังหวัดจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว จ.เลย
อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดเลย
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย
แทน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย
แทน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเลย
แทน ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์
คลังจังหวัดเลย
พำณิชย์จังหวัดเลย
ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย
แทน อุตสำหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
แทน โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย
รก. เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย
รก. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย
พัฒนำกำรจังหวัดเลย
ท้องถิ่นจังหวัดเลย
แรงงำนจังหวัดเลย
แทน สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย
ประกันสังคมจังหวัดเลย
รก.จัดหำงำนจังหวัดเลย
ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย
รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย
สหกรณ์จังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย
/36.นำงพูลทรัพย์...

36. นำงพูลทรัพย์
37. นำยสุรินทร์
38. นำยประเมิน
39. นำยทรงพุฒิ
40. นำงรวงทอง
41. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
42. นำยธำลี
43. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
44. นำงจุฑำมำศ
45. น.ส. ธนวัน
46. นำยศิรพงศ์
47. นำงสำวสุธำสินี
48. นำยธนเดช
49. นส.เยำวพำ
50. นำยเฉลิมชัย
51. นำยอภิสิทธิ์
52. นำยรัฐอิสรำ
53. นำยกัมปนำท
54. นำยนิสิต
55. นำงสำวชนัญภรณ์
56. นำยเจริญ
57. นำยอมรเทพ
58. นำยธันว์
59. นำยโพธิ์ทอง
60. พ.ต.ท.จักริน
61. นำยธงชัย
62. นำยฉัตรชัย
63. นำงภำวนำ
64. น.ส. อรุณีย์
65. พ.จ.อ.สิทธิศักดิ์
66. ร.อ.สรรค์ชัย
67. นำงสำววิชำดำ
68. นำยบุญชู
69. นำงนัคมน
70. นำยเริงชัย
71. นส.ธัญรัศม์
72. นำยเวช
73. น.ส.ธำรำรัตน์
74. นำยวิรัตน์
75. นำยวีระพงษ์
76. นำยตรำครุฑ
77. นำยสุริยัน

- 2มหำวีระรัตน์
แทนขนส่งจังหวัดเลย
หำญมนัสเวทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
อินทวงศ์
ผู้อำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย
ชรินทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย
พลธิรำช
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
แก้วจินดำ
ยุติธรรมจังหวัดเลย
ทองเต็ม
แทน ผู้บัญชำกำรเรือนจำจังหวัดเลย
แก้วจินดำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย
กุลรัตน์
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย
กำสี
ผอ.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย
ยังดี
แทน พลังงำนจังหวัดเลย
สุดแสน
ผู้อำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ศรีวิเชียร
ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย
ล้อมณรงค์
หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
แสนมหำชัย
ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
เกษเกษร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
กงวงษ์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
ศรีเชื้อ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2
สำยโยค
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3
จันทะวัน
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
แสงอรุณ
แทน ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑
ภักสุธีโกศล
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย)
สินธวำลัย
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย
คิดดี
แทน ผอ.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
เป็นสุข
แทน ผู้กำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย
ศรีเขียวหวำน
แทน นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่
รัตนำคณหุตำนนท์
แทน นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน
เกียรติชูศักดิ์
สรรพสำมิตพื้นที่เลย
วิศิษฎ์ชัยนนท์
สรรพำกรพื้นที่เลย
พรหมมำศ
แทน หน.สถำนีเรือเชียงคำน นรข.เขตหนองคำย
ใสดำ
แทน สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ตำรวจน้ำ)
จุ่นบุญ
ธนำรักษ์พื้นที่เลย
ศรีไตรภพ
ผู้อำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย
เงินมั่น
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
รักษำ
ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย
ศรีริพรำหมณ์
ผอ.สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย
ทองนำค
ผู้อำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
บุญเรืองศรี
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)
ทองเวียง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง)
ริมไธสง
รก.ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)
ศิลำสุวรรณ
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
เสมำ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
/78.นำยอภินันท์...

78. นำยอภินันท์
79. น.ส.ธัญรัศม์
80. นำยนิมิตร
81. นำยสมบัติ
82. นำยเกียรติศักดิ์
83. นำยพัฒนำกำร
84. นำยไพรธำน
85. นำยนพคุณ
86. นำยบัญชำ
87. ร.ต.อ.สรรค์ชัย
88. ร.ต.อ.หญิงโสรยำ
89. ผศ.ชัชชัย
90. น.ส.ตะวันฉำย
91. นำยอภิวัฒน์
92. ส.อ.กิตติคุณ
93. นำยญำณพัทธ์
94. นำยภูริวัจน์
95. นำยนที
96. นำยประชำ
97. น.ส.ภูมำรินทร์
98. นำยกองโท เชษฐำ
99. นำยต่อศักดิ์
100.นำยอำคม
101.นำยกฤษฎำ
102.นำยปิยะชำย
103.ว่ำที่ ร.ต.นครชัย
104.นำยวิทยำ
105. นำยอภินันต์
106. พ.ต.อ.ยศวัจน์
107. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
108.พ.ต.ท.ธนเดช
109. พ.ต.ท.สมศักดิ์
110. พ.ต.ท.อุดม
111. พ.ต.ท.อภิชนฌำน
112.พ.ต.ท.อุดมศักดิ์
113.พ.ต.ต.มังกร
114.พ.ต.ท.ยุทธนำ
115. พ.ต.ต.สำเร็จ
116. พ.ต.ท.ศรวัลย์
117. พ.ต.ต.ทวี
118. ด.ต.ณัฐธีร์
119. นำยดำรง

จินพละ
ศรีริพรำหมณ์
ยังผ่อง
สุภศร
ทองจันทร์
รองชัย
ว่องไว
วงศ์สง่ำ
ภู่อมร
ใสดำ
เนตรแสงศรี
พีรกมล
วงศ์ดวง
บุญอำบ
บุตรคุณ
รำมศิริ
โชตินพรัตน์
พรมภักดี
แสนกลำง
คงเพียรธรรม
ขำวประเสริฐ
สกุณวัฒน์
ภูละคร
โพธิ์ชัย
ศรีบุรินทร์
แสงมณี
สันติกุล
สุวรรณำโค
แก้วสืบธัญนิจ
อรัณยกำนนท์
ชนะพล
คำมงคุณ
เพ็งนวล
ครำมสูงเนิน
ประจินต์
จินนะ
มำเมือง
พิกุลหอม
ลมูลปลั่ง
สำธุกำล
ชวำลวีระวัฒน์
ทองศรี

- 3ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เลย
ผอ.สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนเลย
หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่
หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ
แทน หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง
แทน หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย
แทน หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต
หน.หน่วยอรนุรักษ์และจัดกำรน้ำลำห้วยสัก
หัวหน้ำสำนักงำนชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.246
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247
แทน อธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
แทน ผอ.โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จังหวัดเลย
แทน ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยเลย
นำยอำเภอเมืองเลย
แทน นำยอำเภอวังสะพุง
นำยอำเภอเชียงคำน
นำยอำเภอด่ำนซ้ำย
นำยอำเภอท่ำลี่
นำยอำเภอภูเรือ
นำยอำเภอปำกชม
นำยอำเภอภูกระดึง
รก.นำยอำเภอนำแห้ว
นำยอำเภอนำด้วง
นำยอำเภอภูหลวง
นำยอำเภอผำขำว
นำยอำเภอเอรำวัณ
นำยอำเภอหนองหิน
ผกก.สภ.เมืองเลย
ผกก.สภ.เชียงคำน
แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
แทน ผกก.สภ.เอรำวัณ
แทน ผกก.สภ.ภูเรือ
แทน ผกก.สภ.ผำขำว
แทน ผกก.สภ.ท่ำลี่
แทน ผกก.สภ.นำด้วง
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
แทน ผกก.สภ.โพนทอง
แทน ผกก.สภโคกงำม
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
/119.นำนยนิคม...

- 4120. นำยนิคม
121. นำงรัชฎำภรณ์
122. นำยกุลวัชร
123. นำยมนัสพงษ์
124. นำยโกเมท
125. นำยศิริชัย
126. นำยพูลสวัสดิ์
127. นำยวสันต์
128. น.ส.วิริยำภรณ์
129. นำยนรำวุฒิ
130. ว่ำที่ ร.ต.เกริก
131. นำงมำนิตำ
132. นำยสุขสันต์
133. นำยพรชัย
134. นำยประวิทย์
135. น.ส.รัตนำพร
136. นำงนันทรี
137. นำยรัฐกรณ์
138. นำงผำนิตย์
139. นำงสำวภัทรำภรณ์
140. นำงสำวอภัสรำ
141. น.ส.พัตรำภรณ์
142. นำยณัฐชัย
143. นำยพรเทวำ

สุระเกตุ
สิงหกำ
ฟองชัย
จิตติพิมพ์
รำมศิริ
สันต์สัมพันธ์กุล
ภำคธูป
ไทยสุวรรณ
อยู่นำน
รัตนัง
กมลำนนท์
จันโทวำท
ไชยรถ
สถำผล
ภิญโญ
เทวะสัตย์
พุ่มฉัตร
สองเมืองสุข
ปรือปรัก
พรหมเทศ
สีปำ
มูลทำนี
อนุมำ
ศรีสุข

แทน นำยกเทศมนตรีเมืองเลย
แทน นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
โทรศัพท์จังหวัดเลยบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย
แทน ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย
ผอ.สำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
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
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สำนักงำนจังหวัดเลย
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนจังหวัดเลย
เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์ สำนักงำนจังหวัดเลย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผบ.นพค.23
2. ปศุสัตว์จังหวัดเลย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย
4. สัสดีจังหวัดเลย
5. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดเลย
6. ผอ.สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)
7. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
8. ผบ.ร.8 พัน 1
9. ผกก.สภ.วังสะพุง
10. ผกก.สภ.ภูหลวง
11. ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง
12. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย
13. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
14. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อ.ด่ำนซ้ำย

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
/16.ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย...

- 515. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย
16. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูช้ำงป่ำเลย
17. ผกก.สภ.นำแห้ว
18. ผอ.วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย
19. ผอ.สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดเลย
20. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย
21. ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำน ที่ 22
22. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2
23. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
24. ประธำนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย
25. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย
26. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดเลย
27. ผจก.พื้นที่พิเศษเลย
28. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
29. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย
30. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
31. ผู้อำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย
32. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย
33. ประธำนชมรมนำยก อบต.จังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย)
34. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย
35. ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย
36. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย
37. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)
38. ประธำนชมรมนำยก อบต. จังหวัดเลย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยณัฏญ์
ต้นมณีรุ่งโรจน์
ปลัดอำเภอหนองหิน
2. น.ส.ทัศนีย์
พลซำ
ปลัดอำเภอเอรำวัณ
3. นำงนันท์นภัส บุญยะประทีป
ปลัดอำเภอภูเรือ
4. นำยกิตติวัชร์ แย้มดี
ปลัดอำเภอเชียงคำน
5. นำยธีรัช
ขอจิตต์
ปลัดอำเภอนำแห้ว
6. นำยวรรลพ
วลัยศรี
ปลัดอำเภอผำขำว
7. ว่ำที่ร.ต.ธีรำทร ชุมแก้ว
ปลัดอำเภอผำขำว
8. น.ส.สุภำพร
ทองเบ้ำ
ปลัดอำเภอผำขำว
9. นำยวชิรำวุธ วิไชโย
ปลัดอำเภอท่ำลี่
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ติดรำชกำร

/เริ่มประชุม...

- 6เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยมี นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 2/2564 วันพุธที่ 24
กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. กำรมอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” จำนวน 3 รำย (ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลย)
3. กำรมอบโล่รำงวัลป่ำชุมชนตำมโครงกำร “คนรักษ์ป่ำ ป่ำรักชุมชน” ประจำปี 2563
จำนวน 2 รำงวัล (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย)
4. กำรมอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต” ผู้นำทำงวัฒนธรรมเนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จำนวน 6 รำย (สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย)
5. กำรมอบเกียรติบัตร กำรประกวดผ้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมสมัย
กิจกรรม : งำนศิลป์บนผืนผ้ำ ภูมิปัญญำสู่อำภรณ์ จังหวัดเลย ภำยใต้โครงกำร
เทศกำลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
จำนวน 8 รำย (สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย)
6. ข่ำวเด่นรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564 (สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งใหม่/ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นำยอภิรักษ์ พำนนูน ตำแหน่งเดิม นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้มำดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยกำร
เฉพำะด้ำน (วิชำกำรสหกรณ์)) สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
2) นำยสุรินทร์ หำญมนัสเวทย์ ตำแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ผู้อำนวยกำร
ระดับต้น) สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิ นจังหวัดรำชบุรี (ส.ป.ก.รำชบุรี) ได้รับแต่งตั้ง
ให้มำดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ผู้อำนวยกำรระดับสูง) สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย)
3) นำยพู ล สวั ส ดิ์ ภำคธู ป ได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
1.2 การเข้ า ร่ ว มโครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ ข อความร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการเข้ า ร่ ว ม
โครงการทุกส่วนราชการเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย
สร้างความใกล้ชิดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าได้รับการดูแลและช่วยเหลือ
จากส่วนราชการ
1.3 การบริหารราชการในระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้
ความร่ วมมือในการบริ หารงานของผู้ว่า ราชการจังหวัดเลยเป็น อย่า งดี และขอให้
ส่วนราชการมีการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วเพื่อให้การดาเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
รับทราบ

/นำยโสภณ สุวรรณรัตน์....

- 71. กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณขณะนี้ เ รำอยู่ ใ นขั้ น ที่ 2 ต้ อ งขอชื่ น ชมในงบฟั ง ชั่ น
รอง ผวจ.เลย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ที่เป็นเลขตัวเดียวอยู่ส่วนงบของกำรเบิกจ่ำยในระดับจังหวัดเลยยังอยู่ที่ 51 ของประเทศ
จำก 76 จังหวัด ต้องเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนนำยอำเภอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ที่ได้รับงบพัฒนำจังหวัดช่วยเร่งดำเนินกำรให้ด้วย
2. จังหวัดเลยจะเข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดสะอำดซึ่งได้รับรำงวัลชนะเลิศมำแล้ว 2 ปี
ในปีพ.ศ.2561และ2562 และปีนี้เข้ำประกวดอีกปีซึ่งจะต้องรักษำแชมป์ให้ได้ ต้องขอ
ควำมร่ว มมือทุกภำคส่ ว นในกำรรักษำควำมสะอำดและให้หั วหน้ำส่ วนรำชกำรเน้นย้ำ
บุคคลลำกรในสังกัดให้รักษำควำมสะอำดด้วย
3. เรื่ อ งกองทุ น ขยะเป็ น กองทุ น ที่ เ ติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ยๆ ปั จ จุ บั น มี เ งิ น กองทุ น ประมำณ
20 ล้ำนบำทเศษจำกำรขำยขยะจำกกลุ่มท้องถิ่นต่ำงๆในจังหวั ดเลย ได้จ่ำยสมำชิกไป
ประมำณ 9 ล้ำนบำท แต่ก็ยังมีปัญหำของสมำชิกธนำคำรขยะยังน้อยอยู่ฝำกนำยอำเภอ
ทุกอำเภอในกำรรับสมัครสมำชิกกองทุนขยะเพิ่มขึ้น
4. เรื่ องกองทุน พลั งงำนทดแทนซึ่งเป็นเงินของกระทรวงพลั งงำนที่ส่ งเสริมในกำรใช้
พลังงำนทดแทน ในส่วนของส่วนรำชกำรที่เสนอโครงกำรขอใช้งบประมำณในกองทุนฯ
คณะกรรมกำรจะประชุมเพื่อพิจำรณำในวันที่ 2 มีนำคม 2564 และเข้ำที่ประชุม กบจ.
ในวันที่ 10 มีนำคม 2564 นี้ หำกมีควำมคืบหน้ำประกำรใดจะแจ้งให้ทรำบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ขอเพิ่มเติมเรื่องจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้ องประชาชนในโรคติดเชื้อไวรัส
รอง ผวจ.เลย
นายณรงค์ จีนอ่า
โคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบนี้ ควรมีการจัดแสดงสินค้า O-TOP ประจาแต่ละท้องที่
ในวันที่มีจังหวัดเคลื่อนที่ออกหน่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.เลย

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจาเดือน มกราคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย (สานักงานจังหวัดเลย)
- รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด 26 หน้ำ โดยสำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน
ตรวจสอบควำมถู กต้ องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสั มพันธ์
หั วข้ อ รำยงำนกำรประชุ มคณะกรมกำรจั งหวั ด ฯลฯ แล้ ว
ตำมหนั งสื อจั งหวั ดเลย
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 147 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจาเดือน มกราคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจาเดือน มกราคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี รับทราบ

มติที่ประชุม

/ระเบียบวำระที่ 4...

- 8ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัดจังหวัดเลย

ปลัดจังหวัดเลย

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
4.1 โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 7/2564
เดือน มีนาคม 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ในเดือนมีนำคม 2564 จังหวัดเลย โดยที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลย
ร่วมกับสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดเลย กำหนดจัดโครงกำร “จังหวัดเคลื่อนที่...
สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” วันศุกร์ที่ 19 มีนำคม 2564 ณ ศำลำกลำงบ้ำน
บ้ำนดงนกกก หมู่ที่ 6 ตำบลผำอินทร์แปลง อำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย
จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพื่อทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรฯ
โดยพร้อมเพรียงกัน
4.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
1. สรุปผลการประชุมฯ
1.1 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำลำน้ำหูตอนบน
- สร้ำงอ่ำงเก็บน้ำลำน้ำหูตอนบน
- หมู่ ๔ บ้ำนนำปอ ตำบลแสงภำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ โครงกำรชลประทำนเลย, ศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ จ.เลย,
สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย, อำเภอนำแห้ว, กำนันตำบลแสงภำ
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จเพื่อนำเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรกรมกำรจังหวัด
ประจำเดือน มีนำคม 2564
1.2 โครงกำรสร้ำงถนนสำยนำปอ-โป่งสอ
- สร้ำงถนนสำยหมู่บ้ำนนำปอ ตำบลแสงภำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ถึง
หมู่บ้ำนโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- ระยะทำง ๑๒ กิโลเมตร
1.3 โครงกำรซ่อมแซมถนนสำยบ้ำนห้วยน้ำผัก-บ้ำนบ่อเหมืองน้อย
- ซ่อมแซมถนนสำยบ้ำนห้วยน้ำผักถึงบ้ำนบ่อเหมืองน้อยซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ
เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
- ระยะทำง ๗ กิโลเมตร
1.4 โครงกำรไฟส่องสว่ำงถนนสำยบ้ำนแสงภำ-ป่ำก่อ
- ติดตั้งไฟส่องสว่ำงถนนสำยบ้ำนแสงภำ ถึง บ้ำนป่ำก่อ - ๓ หมู่บ้ำน
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แขวงทำงหลวงเลยที่ ๒
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ แขวงทำงหลวงเลยที่ 2 (ด่ำนซ้ำย) ดำเนินกำรและประสำน
นพค.23 ว่ำมีถนนสำยใดบ้ำงที่ได้ดำเนินกำรและบรรจุในแผนหรือไม่
1.5 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนบ้ำนนำผักก้ำม
- พื้นที่ดำเนินกำร หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่ำกอหก อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย
- ขนำดกว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๕.๐๐ เมตร
- ผู้รับประโยชน์ จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน และพื้นที่ทำกำรเกษตร ๑,๕๐๐ ไร่
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ สำนักงำนจังหวัดเลย อำเภอนำแห้ว, อบต.เหล่ำกอหก
สำรวจพื้นที่, งบประมำณ กำรก่อสร้ำงสะพำน
1.6 โครงกำรสร้ำงถนนคอนกรีตภำยในโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำผัก
- สร้ำงถนนภำยในโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำผัก
/1.7 โครงกำรจัดซื้ออ่ำงล้ำงมือโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำผัก...

-91.7 โครงกำรจัดซื้ออ่ำงล้ำงมือโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำผัก
- จัดซื้ออ่ำงล้ำงมือสำหรับนักเรียนใช้ร่วมกัน
- จำนวน ๑๐ อ่ำง
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ สำนักงำนจังหวัดเลย, อำเภอนำแห้ว, ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนห้วยน้ำผักจัดทำประมำณกำร งบประมำณ ควำมต้องกำร
1.8 ขอให้ผลักดันเรื่องนำแห้วโมเดล
เนื่ องจำกอำเภอนำแห้ ว มี พื้นที่กว่ำร้อยละ ๙๐ เป็ นที่ดินที่อยู่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติและอุทยำนแห่งชำติ และมีปัญหำเรื่องที่ดินทำกินของชำวบ้ำน รวมไปถึงกำรทำ
โครงกำรต่ำงๆในเขตพื้นที่ดังกล่ำว ต้องขออนุญำตและยังไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องของกำร
จัดกำรพื้นที่ จึงขอให้ช่วยผลักดันให้มีควำมชัดเจนในกำรใช้พื้นที่กำรขออนุญำต และกำร
จัดสรรพื้นที่ เพื่อที่ชำวบ้ำนนำแห้วจะได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ ศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ เลย, สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย จัดทำเอกสำรเผยแพร่เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่เข้ำใจและรับทรำบ
เพื่อจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
1.9 กรมศิลปำกร ได้รื้อหลังคำโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ตำบลนำพึง เมื่อปีที่แล้ว และยังไม่มี
งบประมำณมำดำเนินกำร เกรงว่ำภำพจิตรกรรมฝำผนังอำยุ 400 ปี ภำยในโบสถ์จะได้รับ
ควำมเสียหำย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ สำนักงำนจังหวัดเลยติดตำมเรื่องดังกล่ำวไปยังกรมศิลปำกร
2. หน่วยงานที่ออกหน่วยบริการ ดังนี้

-3-
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ปลัดจังหวัดเลย
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3. กิจกรรม ดังนี้
- มอบโฉนดที่ดิน เพื่อชีวิตที่มั่นคง โดยสำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย (สำขำด่ำนซ้ำย)
- มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆละ 1,000 บำท โดย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
- มอบพันธุ์ปลำ จำนวน 50 ถุง โดยสำนักงำนประมงจังหวัดเลย
- 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 โดย สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย
- มอบอุปกรณ์ทำควำมสะอำด จำนวน 1 ชุด นำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
โดยนำยรับพล เหลืองวงศ์ไพศำล ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย
รับทราบ
4.3 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดาริ
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร ณ สำนักทะเบียน
อำเภอทั้ง 14 ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย เดือน กุมภำพันธ์ 2564 มีผู้สมัครจิตอำสำ
จำนวนทั้งสิ้น 427 คน
- ณ วั นที่ 10 กุ มภำพั นธ์ 2564 จั งหวั ดเลยมี จิ ตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้ งสิ้ น
62,243 คน (ชำย 26,433 คน หญิง 35,810 คน)

รับทราบ

/4.4 สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019...
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4.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
ผู้แทน นพ.สสจ.
เลย

/สถำนกำรณ์โครติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019...
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นอ.ด่านซ้าย
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คลังจังหวัด

รับทราบ
4.5 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
อาเภอด่านซ้าย
1. พชอ.ด่ำนซ้ำยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง
2. DANSAI GREEN NET
3. กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
รับทราบ
อาเภอปากชม
- กำรดูแลผู้ด้อยโอกำส
รับทราบ
๔.6 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 4,531.26
ล้ำนบำท จั ดทำใบสั่งซื้อสั่ งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 1,589.92 ล้ ำนบำท
เบิกจ่ำยจำนวน 1,581.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 34.91 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 38 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) รำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 1,547.42 ล้ำนบำท จัดทำ
ใบสั่ งซื้ อสั่ งจ้ ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 7.11 ล้ ำ นบำท เบิ ก จ่ ำ ยจ ำนวน
1,271.43 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.16 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
จังหวัดเลย อยู่ลำดับที่ 17 ของประเทศ
/2)รำยจ่ำยลงทุน...

มติที่ประชุม

- 13 2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,983.84 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ใน
ระบบ GFMIS จ ำนวน 1,582.81 ล้ ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 310.26 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
10.40 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ลำดับที่ 47 ของประเทศ
งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 199.41 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO)
ในระบบ GFMIS จำนวน 0.48 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 16.42 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.23
ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 7 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) งบรำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 36.54 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ใน
ระบบ GFMIS จำนวน 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 6.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.20 ผลกำร
เบิกจ่ำยอยู่ลำดับที่ 17 ของประเทศ
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 162.87 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO)
ในระบบ GFMIS จำนวน 0.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 9.77 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.00
ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ลำดับที่ 7 ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2563) จำนวนทั้งสิ้น 1,524.18 ล้ำนบำท
เบิกจ่ำยจำนวน 1,008.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.36
รับทราบ
4.7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 (โครงการ ม33เรารักกัน)

ประกันสังคม จ.เลย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ผู้แทน หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)
1. สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด 45 เรื่อง
ยุติเรื่อง
1 เรื่อง
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
23 เรื่อง
ให้คำปรึกษำ (มำเอง/1567)
22 เรื่อง
2. ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ
/5.2 รำยงำนผลกำรจัดหำโลหิต...

- 14 5.2 รายงานผลการจัดหาโลหิตตามแผนงานโครงการ “กาชาดเลยร้อยดวงใจ
ช่วยไทเลย ประจาปี พ.ศ.2564 (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจาเดือนมกราคม 2564
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)
1. งำนบรรเทำทุกข์

2. งำนรับบริจำคโลหิต ดวงตำ และอวัยวะ

3. งำนสังคมสงเครำะห์และสงเสริมคุณภำพชีวิต

/4.งำนจัดหำรำยได้...

- 15 4. งำนจัดหำรำยได้

5. งำนรัฐพิธี รำชพิธี และกิจกรรมอื่นๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย)

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย

ได้แก่ อำเภอเมืองและอำเภอวังสะพุง

/ข้อมูลเบื้องต้น...

- 16 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทาง
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (สานักงานจัดหางานจังหวัดเลย)

/ว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำน...

- 17 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 การจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” วันที่ 2 มีนาคม 2564
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 จุลสำรผลกำรดำเนินงำน...

- 18 –

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม

5.7 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลยและ
ผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย
เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนมกรำคม 2564 มีแนวโน้มหดตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ
ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัวตำมภำคเกษตรและภำคบริกำร ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรม
คำดว่ำจะขยำยตัว ส่ วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัว ตำมกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในขณะที่กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนภำคเอกชนคำด
ว่ำ จะหดตัว สำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะหดตัว

กิจกรรม klang loei
เดือน กุมภำพันธ์ 2564 นำงวรจิตร์ ปัญญำดี คลังจังหวัดเลย ได้มอบหมำยให้
บุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัดเลย ร่ว มกับเจ้ำหน้ำที่ธ นำคำรกรุงไทยเขตเลยลงพื้นที่
ให้บริกำร กลุ่มผู้มีสมำร์ทโฟนและไม่มีสมำร์ทโฟน ตำมมำตรกำรโครงกำร “เรำชนะ”
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 64 เป็นต้นไป โดยมีเจ้ำหน้ำที่อำเภอร่วมปฏิบัติงำนทั้ง 14 อำเภอใน
จังหวัดเลย ซึ่งมีผู้เข้ำรับบริกำรเป็นจำนวนมำก
รับทราบ
5.8 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
มกราคม 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพื่อนบ้ำนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย ประจำเดือนมกรำคม
2564 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำ อำเภอท่ำลี่ ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน อำเภอเชียง
คำน จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ อำเภอด่ำนซ้ำย และจุดผ่อนปรนบ้ำนเหมือนแพร่ อำเภอนำแห้ว มีมูลค่ำ
กำรค้ำร่วม จำนวน 1,539.62 ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรนำเข้ำ จำนวน 1,139.25 ล้ำนบำท และ
มูลค่ำกำรส่งออก จำนวน 400.37 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ -738.88 ล้ำนบำท
รับทราบ

/5.9ข้อมูลภำพรวมเศรษฐกิจ...

- 19 5.9 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม
ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน มีนาคม 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)
สภาวะอาการทั่วไป ช่วงประมำณครึ่งปีแรกของเดือน บริเวณจังหวัดเลยเริ่มจะมี
อำกำศร้อนระยะๆ กับมีหมอกหนำในพื้นที่แต่ยังคงมีอำกำศเย็นตอนเช้ำ จำกนั้นจะมี
อำกำศร้อนอบอ้ำวเกือบทั่วไปกับมีอำกำศร้อนจัดในบำงวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42
องศำเซลเซียส แต่จะมีฝนในบำงช่วงซึ่งจะช่วยคลำยควำมร้อนได้ เนื่องจำกช่วงแรกของ
เดือนบริเวณควำมกดอำกำศสูงกำลังอ่อนจำกประเทศจีนยังคงแผ่ลงมำปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนในบำงช่ว ง ประกอบกับจะมีล มใต้ห รือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุ ม
บริเวณดังกล่ำว
สรุปเดือนนี้ คาดว่า บริเวณจังหวัดเลยอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีพำยุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพำยุฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชก
แรงและอำจมีลูกเห็บตกในบำงแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับอำคำรบ้ำนเรือนและ
เรือกสวนไร่นำได้ ขอให้ประชำชนจึงควรติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศประจำวันจำกกรม
อุตุนิยมวิทยำต่อไปด้วย
รับทราบ
/5.11 รำยงำนสถำนกำรณ์น้ำ...

- 20 -

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

มติที่ประชุม

5.11 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (โครงการชลประทานเลย)
สถานการณ์น้าฝนปัจจุบัน
- ฝนเฉลี่ยอำเภอเมืองเลย (สถำนีอุตุนิยมวิทยำ) (เกณฑ์ฝนเฉลี่ย 30 ปี จ.เลย
1,237.5 มม./ปี)
- ฝนปี 2562 เท่ำกับ 625.9 มม. (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 49 %)
- ฝนปี 2563 – สะสมถึงวันนี้ เท่ำกับ 27.60 มม.
- ปริมำณน้ำในอ่ำงเก็บน้ำขนำดกลำง 14 แห่ง 94.993 ล้ำน ลบ.ม.
คิดเป็น 82.02 % ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มลดลง
- ปริมำณน้ำในอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก 121 แห่ง 18.749 ล้ำน ลบ.ม.
คิดเป็น 64.56 % ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.)มีแนวโน้มลดลง
- อ่ำงฯน้ำหมำนควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม.ระดับน้ำวันนี้ +309.61 ม.รทก.ปริมำณ
น้ำวันนี้ 22.490 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 84.87 %
- อ่ำงฯน้ำเลย ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม. ระดับน้ำวันนี้ +292.81 ม.รทก.
ปริมำณน้ำวันนี้ 33.022 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 92..22 %
รับทราบ
5.12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตาบลกุดป่อง
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย)

วัฒนธรรมจ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/5.13 รำยงำนผลกำรจำหน่ำย....

- 21 5.13 รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)
พัฒนาการ จ.เลย

มติที่ประชุม

ศึกษาธิการ จ.เลย

มติที่ประชุม

ศึกษาธิการ จ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.14 พระราชทานพระมหากรุณาทรงรั บโรงเรี ยนบ้า นเลยวังไสย์
เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็ กและเยาวชนในถิ่นทุรกัน ดาร (กพด.)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย)
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ แจ้งว่า สานักพระราชวังได้
นาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาให้โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เด็ กเล็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดารตามพระราชด าริ ในโครงการส่ วนพระองค์ และ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) แล้ว
รับทราบ
5.15 การดาเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ-จังหวัดเลย
เรื่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone
คุณภาพสูง (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย)
นาเสนอโดยวีดีทัศน์
รับทราบ

/5.16 ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำ...

- 22 -

ผู้แทน ผอ.รพ.เลย

มติที่ประชุม

5.16 ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดสร้างตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย
(โรงพยาบาลเลย)

รับทราบ
5.17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

/สำขำวิชำ...

- 23 -

/เอกสำรใบสมัคร...

- 24 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวำระที่ 6

- 25 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ อาเภอ ฯลฯ

- ไม่มี 6.2 เรื่องการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจาปี 2564
ตามที่จังหวัดได้แจ้งเลื่อนกาหนดวันจัดงานประจาปี งานดอกฝ้ายบาน สืบสาน
วัฒนธรรมไทยเลย ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไป
เนื่องจากในห้วงดังกล่าวได้เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้างรุนแรง นั้น
บัดนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัด
เลยได้คลี่คลายลงแล้ว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของคนจังหวัดเลยและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเลย ประกอบกับมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายแห่ง ได้ จั ดเตรี ยมงานไปบ้า งแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ค วาม
เห็นชอบการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2564 ว่าควรจะกาหนด
จัดงานฯ ในห้วงใด ก่อนสิ้นปีพ.ศ.2564
ประธานหอการค้า จ.เลย เห็ นด้ วยกั บ ท่ า นรองผวจ.ฯ การจั ด งานดอกฝ้ า ยฯ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะเป็ น การสื บ สาน
วัฒนธรรมประเพณี ของคนจังหวัดเลยเท่านั้น ยังเป็น การกระตุ้น เศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให้มีการหมุนเวียนใช้จ่ายเงินได้ มากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง สาหรับวันเวลาที่
เหมาะสมขอความเห็นชอบจากผู้เ ข้าร่ วมประชมคณะกรมการจังหวัดเลย ร่ วมกัน
พิจารณา
ประธาน
ควรกาหนดจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการกระจายรายได้
ให้กับพี่น้องประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิ จในจังหวัดเลย อาทิเช่น การเปิดตัวสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย สินค้า o-Top ในพื้นที่ และเพื่อให้จังหวัดเลยมีความคึกครื้น
ต่อเนื่องไปถึงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเลยมากขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบกาหนดจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2564 ในระหว่างวันที่
1 – 9 เมษายน 2564
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
กำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
จำกกำรประชุมคณะคณะกรรมกำรโครงกำร TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเลย มีมติในกำรกำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน โครงกำร TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเลย ดังนี้
๑. จัดทำคำสั่งในระดับอำเภอ
๒. จัดกิจกรรมตำม ๓ ก ๓ ย
๓. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจังหวัด
๔. กำรสร้ำงกระแสใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ
๕. กำหนดพื้นที่ในกำรประกวดชมรม TO BE NUMBER
ONE ระดับภำค ทุกประเภท ในวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
๒. อำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ อำเภอท่ำลี่ เมือง วังสะพุง เชียงคำน
ปำกชม นำด้วง
/3. TO BE NUMBER ONE…

- 26 ๓. TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ เทศบำลเมืองเลย : เทศบำล ๕/
ชุมชนหนองผักก้ำม เทศบำลเมืองวังสะพุง รอกำหนดพื้นที่
๔. TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเลย 1(โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยำ) 2 (โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ)
3(โรงเรียนปำกชมวิทยำ) 4 (โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ)
๕. TO BE NUMBER ONE ในสถำนสถำนประกอบกำร ได้แก่ บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
๖. TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจฯ ได้แก่ สถำนพินิจฯจังหวัดเลย
๗. TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ ได้แก่ เรือนจำจังหวัดเลย
๘. TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ ได้แก่ สำนักงำนคุม
ประพฤติฯจังหวัดเลย
๖. รำยงำนกำรดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ในกำรประชุม
ประจำจังหวัดทุกเดือนกำรดำเนินงำนอำเภอ TO BE NUMBER ONE บำงอำเภอก็ได้
ดำเนินกำรไปแล้ว มี อำเภอนำด้วง
7. เสื้อ TO BE NUMBER ONE
นำงนวลลออ พุ ท ธสิ ม ำ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด เลย ได้ จั ด ท ำเสื้ อ สวมใส่
ทุกวันพุธ เพื่อเป็นกำรรณรงค์สร้ำงกระแส และรำยได้เข้ำกองทุนจังหวัด และกองทุน
อำเภอ เป็นเสื้อยืดสีฟ้ำ คอปก ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย นำยชัยธวัช เนียมศิริ ขอให้
ทุกหน่วยงำนดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และนำเข้ำวำระกำรประชุม
กรมกำรจังหวัดทุกเดือน และทุกวันพุธให้สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE เล่นกีฬำ
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยเสื้อ นำเข้ำกองทุนจังหวัด กองทุนอำเภอ เพื่อเอำมำใช้ในกำร
ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ว่าที่ ร.ต.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(เกริก กมลานนท์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

