ที่ ลย 0017.3/ว352

สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
19 เมษำยน 2564

เรื่อง

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนำคม 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
นำยอำเภอทุกอำเภอฯลฯ ครั้งที่ 3/2564ประจำเดือนมีนำคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนำคม 2564 เวลำ 09.30 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม ศรี ส องรั ก ชั้ น ๕ ศำลำกลำงจั ง หวั ด เลย โดยมี แ นวทำงปฏิ บั ติ ใ นกำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
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 เมษายน 2564 ทั้งนี้ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 ประจาเดือน
มีนาคม 2564 ทุกวาระแล้ว
เนื่องจำกปัจจุบันสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 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. กำหนดจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯ ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29เมษำยน 2564
เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
คอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตำมสังกัด โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน
นำยอ ำเภอทุ กอ ำเภอและผู้ เกี่ ยวข้ อง จ ำนวน 82 คน พร้ อ มทั้ งจั ดประชุ มผ่ ำ นระบบวี ดี ทั ศ น์ ทำงไกล
(Video Conference) ไปยังอำเภอทุกอำเภอและกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด
2. กำหนดให้ ส่ วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย ให้เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย (สำมำรถรองรับ
ผู้เข้ำประชุมได้ 30 คน) หรือพิจำรณำเข้ำประชุมผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัดตำมควำมเหมำะสม
3. ส่ วนรำชกำรและหน่ วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอใดให้ เข้ำประชุมในพื้นที่ตนเองรำยละเอียด
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 เมษายน 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 3/2564
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นำยชัยธวัช
2. นำยโสภณ
3. นำยผดุงศักดิ์
4. นำยณรงค์
5. พันเอกประเสริฐ
6. พ.ต.อ.จักรภพ
7. พันโทรพีพงษ์
8. นำยศิริวัฒน์
9. นำยเจษฎำงค์ภูมิ
10. นำยอิทธิชัย
11. นำยเวชพล

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หำญปรีชำสวัสดิ์
จีนอ่ำ
สิงห์ขรเขียว
ท้ำวฤทธิ์
นิติสมบูรณ์
พินิจพำนิชย์
พรหมโชติชัย
มำตรำ
วงศ์พิพัฒโนภำส

12. นำยชำญชัย
13. นพ.สมชำย
14. นพ.บัญชำ
15. ร.อ.ชินทร
16. นำงวรจิตร์
17. ว่ำที่ร.ต.ต่อพงษ์
18. นำยนุรัตน์
19. นำยสำรวย
20. นำยณัฐพงษ์
21. นำงจิรำพร
22. นำยพรชัย
23. นำยสมศักดิ์
24. นำยยศกร
25. นำยคมสิทธิ์
26. นำยยุทธพล
27. นำยเกษม
28. นำยทศพล
29. ว่ำที่ร.ต.มีศักดิ์
30. นำยโกวิท
31. น.ส.เบญญำภำ
32. นำยประดิษฐ์
33. นำยอภิรักษ์
34. นำยสุนิติ

คงทัน
ชมพูคำ
ผลำนุวงษ์
กุตัน
ปัญญำดี
บวรพงษ์สกุล
พรหมดี
เข็มทองแสวง
พรชัย
เทียนพิทักษ์
กุนชร
จินดำมณี
สุขสะอำด
สุริยวรรณ
เดชำรัตนชำติ
สุกทน
อนุภำพ
พรหมศรี
แสนสุข
แก้ววิเชียร
อินตำพรม
พำนนูน
จิรวงศ์สวัสดิ์

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
แทน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเลย
แทน ผบ.นพค.23
คลังจังหวัดเลย
แทน พำณิชย์จังหวัดเลย
แทน ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย
อุตสำหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
แทน โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย
เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย
พัฒนำกำรจังหวัดเลย
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย
แทน แรงงำนจังหวัดเลย
แทน ประกันสังคมจังหวัดเลย
แทน จัดหำงำนจังหวัดเลย
แทน ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย
สหกรณ์จังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย
/36.นำงเบญจมำศ...

35. นำงเบญจมำศ
36. นำยประเมิน
37. นำยทรงพุฒิ
38. นำงรวงทอง
39. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
40. นำงอัจนำ
41. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
42. น.ส.สำยพิรุณ
43. นำงจุฑำมำศ
44. น.ส. ธนวัน
45. น.ส.ปรำรถนำ
46. น.ส.จำรุวรรณ
47. นำงสำวสุธำสินี
48. นำยธนเดช
49. นส.เยำวพำ
50. นำงสุดำรัต
51. นำยไพรโรจน์
52. นำยกัมปนำท
53. ว่ำที่ร.ต.สุนทรชัย
54. นำงสำวชนัญภรณ์
55. นำยนิพันธ์
56. นำงอัศนีย์
57. นำยธันว์
58. พ.ต.ท.หญิงสุนิสำ
59. นำยอำคม
60. นำงรัดใจ
61. น.ส. อรุณีย์
62. ร.อ.สรรค์ชัย
63. นำงสำววิชำดำ
64. นำยบุญชู
65. นำงจำรุวรรณ
66. นำยเริงชัย
67. นำงทวีพร
68. นำยสมชำย
69. น.ส.พรทิพย์
70. นำยวิรัตน์
71. น.ส.ยุพำพร
72. นำยสุริยัน
73. นำยนิมิตร
74. นำยสมทรง
75. นำยไพรธำน
76. นำยบัญชำ

ชัยดำรงค์กุล
อินทวงศ์
ชรินทร์
พลธิรำช
แก้วจินดำ
ทุยทรัพย์
แก้วจินดำ
วัฒนวงศ์สันติ
กุลรัตน์
กำสี
บุญญะสุระ
ปรีชำเดช
สุดแสน
ศรีวิเชียร
ล้อมณรงค์
ศรีสมบัติ
พรมสอน
ศรีเชื้อ
ศรีโบรำณ
จันทะวัน
ใหญ่อรุณ
นำรำศี
สินธวำลัย
ธรรมโชติ
ปรีดำ
ลีละวงศ์
วิศิษฎ์ชัยนนท์
ใสดำ
จุ่นบุญ
ศรีไตรภพ
มำลำศรี
รักอยู่
พงศ์พิสุทธิโกศล
สุขจิต
แพงจันทร์
ทองเวียง
ภำพันธ์
เสมำ
ยังผ่อง
พรมมำนี
ว่องไว
ภู่อมร

- 2ขนส่งจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ยุติธรรมจังหวัดเลย
ผู้บัญชำกำรเรือนจำจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย
ผอ.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย
ผอ.สำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
พลังงำนจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย
หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
แทน ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2
แทนผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑
แทน ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย)
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย
แทน ผู้กำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย
แทน นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่
นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน
สรรพำกรพื้นที่เลย
แทน สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ตำรวจน้ำ)
ธนำรักษ์พื้นที่เลย
ผู้อำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย
ผอ.สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย
ผู้อำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง)
แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่
แทน หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง
แทน หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต
หัวหน้ำสำนักงำนชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย

/ร.อ.จำนงค์…
77. ร.อ.จำนงค์
78. ร.ต.อ.สรรค์ชัย
79. ร.ต.อ.โกญจนำรถ
80. ผศ.ชัชชัย
81. นำยอภิวัฒน์
82. ส.อ.กิตติคุณ
83. นำยภูริวัจน์
84. ว่ำที่ร.ต.นครชัย
85. นำยนที
86. นำยประชำ
87. น.ส.ภูมำรินทร์
88. นำยภูวดล
89. นำยต่อศักดิ์
90. นำยอำคม
91. นำยกฤษฎำ
92. นำยปิยะชำย
93. นำยวรรลพ
94. นำยวิทยำ
95. นำยอภินันต์
96. พ.ต.อ.ยศวัจน์
97. พ.ต.ท.วิสกี้
98. พ.ต.ต.ศุภกร
99. พ.ต.ท.ธนเดช
100. พ.ต.ท.อุดม
101. พ.ต.ท.ยุทธนำ
102. พ.ต.ท.สินศักดิ์
103. ร.ต.อ.ชัยรัตน์
104. พ.ต.ต.มังกร
105. พ.ต.ต.สำเร็จ
106. ร.ต.อ.กิตติ
107. พ.ต.ท.ปรีดำ
108. ร.ต.อ.สมศักดิ์
109. พ.ต.ท.ปรีดำ
110. นำยทวีชำติ
111. นำงณภัทร
112. นำยเกรียงฤทธิ์
113. นำยชวลิต
114. นำงรัชฎำภรณ์
115. นำยธรรมนูญ
116. นำยกุลวัชร
117. นำยสุรพล
118. นำยโกเมท

หำบ้ำนแท่น
ใสดำ
ชำวยำมกำ
พีรกมล
บุญอำบ
บุตรคุณ
โชตินพรัตน์
แสงมณี
พรมภักดี
แสนกลำง
คงเพียรธรรม
ศรีบุญ
สกุณวัฒน์
ภูละคร
โพธิ์ชัย
ศรีบุรินทร์
วลัยศรี
สันติกุล
สุวรรณำโค
แก้วสืบธัญนิจ
พระอำศัย
โสกัณทัต
ชนะพล
เพ็งนวล
มำเมือง
แคภูเขียว
ชมชื่น
จินนะ
พิกุลหอม
สะเดำร์
ผุยแสงพันธ์
อิมพันธ์
ขำชู
นิจกำญน์
อินทร์แผลง
ผิวเหลือง
จบดี
สิงหกำ
ภำคธูป
ฟองชัย
ทองเพ็ชร
รำมศิริ

- 3แทน ผบ.ร8 พัน1
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.246
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247
แทน อธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
แทน ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยเลย
นำยอำเภอเมืองเลย
นำยอำเภอวังสะพุง
นำยอำเภอเชียงคำน
นำยอำเภอด่ำนซ้ำย
นำยอำเภอท่ำลี่
นำยอำเภอภูเรือ
นำยอำเภอปำกชม
นำยอำเภอภูกระดึง
รก.นำยอำเภอนำแห้ว
นำยอำเภอนำด้วง
นำยอำเภอภูหลวง
รก.นำยอำเภอผำขำว
นำยอำเภอเอรำวัณ
นำยอำเภอหนองหิน
ผกก.สภ.เมืองเลย
แทน ผกก.สภ.วังสะพุง
แทน ผกก.สภ.เชียงคำน
แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย
แทน ผกก.สภ.เอรำวัณ
แทน ผกก.สภ.ภูหลวง
แทน ผกก.นำด้วง
แทน ผกก.สภ.ผำขำว
แทน ผกก.สภ.ท่ำลี่
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
แทน ผกก.สภ.นำแห้ว
แทน ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง
แทน ผกก.สภ.โพนทอง
แทน ผกก.สภโคกงำม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
แทน นำยกเทศมนตรีเมืองเลย
แทน นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
ผู้จัดกำรพื้นที่พิเศษเลย
โทรศัพท์จังหวัดเลยบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
แทน ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย
แทน ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย

/นำยศิริชัย…
119. นำยศิริชัย
120. นำยชินวิวัฒน์
121. นำยสมเจตน์
122. นำยบัญญัติ
123. นำยวสันต์
124. น.ส.วิริยำภรณ์
125. นำยนรำวุฒิ
126. ว่ำที่ ร.ต.เกริก
127. นำงมำนิตำ
128. นำยสุขสันต์
129. นำยพรชัย
130. นำยประวิทย์
131. น.ส.รัตนำพร
132. นำงนันทรี
133. นำยรัฐกรณ์
134. นำงผำนิตย์
135. นำงสำวภัทรำภรณ์
136. นำงสำวอภัสรำ
137. น.ส.พัตรำภรณ์
138. นำยณัฐชัย
139. นำยพรเทวำ

สันต์สัมพันธ์กุล
เปี่ยมสกุล
แสงเจริญรัตน์
บูชำกุล
ไทยสุวรรณ
อยู่นำน
รัตนัง
กมลำนนท์
จันโทวำท
ไชยรถ
สถำผล
ภิญโญ
เทวะสัตย์
พุ่มฉัตร
สองเมืองสุข
ปรือปรัก
พรหมเทศ
สีปำ
มูลทำนี
อนุมำ
ศรีสุข

- 4ผอ.สำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
แทนประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย
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. สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย
2. ปศุสัตว์จังหวัดเลย
3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
4. สัสดีจังหวัดเลย
5. ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 1
6. ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดเลย
8. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชรำชนครินทร์
9. ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
10. ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย
11. สรรพสำมิตพื้นที่เลย
12. ผอ.สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)
13. ผอ.สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
14. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อ.ด่ำนซ้ำย
15. ผู้อำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย
16. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย
17. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
18. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เลย

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
/หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย…

- 519. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย
ติดรำชกำร
20. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย
ติดรำชกำร
21. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ
ติดรำชกำร
22. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย
ติดรำชกำร
23. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
ติดรำชกำร
24. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำลำห้วยสัก
ติดรำชกำร
25. ผบ.หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 22
ติดรำชกำร
26. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2
ติดรำชกำร
27. หัวหน้ำสถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย
ติดรำชกำร
28. สำรวัตรสถำนีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว
ติดรำชกำร
29. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย
ติดรำชกำร
30. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย
ติดรำชกำร
31. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม
ติดรำชกำร
32. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52
ติดรำชกำร
33. ผกก.สภ.ภูเรือ
ติดรำชกำร
34. ผกก.สภ.ภูกระดึง
ติดรำชกำร
35. ผกก.สภ.ปำกชม
ติดรำชกำร
36. ผกก.สภ.นำดินดำ
ติดรำชกำร
37. ผกก.สภ.เชียงกลม
ติดรำชกำร
38. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
39. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
40. ปลัดเทศมนตรีเมืองเลย
ติดรำชกำร
41. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย
ติดภำรกิจ
42. ผู้อำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
43. ประธำนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
44. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
45. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
46. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
47. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
ติดรำชกำร
48. ผู้อำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย
ติดภำรกิจ
49. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
50. ประธำนชมรมนำยก อบต.จังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย)
ติดรำชกำร
51. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
52. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
53. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)
ติดรำชกำร
54. ประธำนชมรมนำยก อบต. จังหวัดเลย
ติดรำชกำร

/เริ่มประชุม...

- 6เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยมี นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 3/2564 วันศุกร์ที่ 26
มีนำคม 2564 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. กำรมอบเกียรติบัตรพร้อมองค์พญำครุฑ รุ่น “รวยในแผ่นดิน” กรมที่ดิน 120 ปี
โครงกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 รำย (สำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย)
3. ข่ำวเด่นรอบเดือน มีนำคม 2564 (สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

รับทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งใหม่/ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นำยสมศักดิ์ จินดำมณี ตำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด (สำขำ)
(ผู้อำนวยกำร) ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับต้น สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม
สำขำบำงเลน กรมที่ดิน ได้รับแต่งตั้งให้มำดำรงตำแหน่งเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด
(ผู้อำนวยกำร) ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง สำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย กรมที่ดิน
2) นำยยศกร สุขสอำด ตำแหน่งเดิม หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม ย้ำยมำดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย
3) นำงจำรุวรรณ มำลำศรี ตำแหน่งเดิม หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ ย้ำยมำดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
4) นำงเบญจมำศ ชัยคำรงค์กุล ตำแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่ม (นักวิชำกำรขนส่ง
ชำนำญกำรพิเศษ) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง สำนักงำนขนส่งจังหวัดมหำสำรคำม ได้รับแต่งตั้ง
ให้มำดำรงตำแหน่ง ขนส่งจังหวัด (ผู้อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนขนส่งจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
1) นำงนัคมน เงินมั่น หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ย้ำยไป
ดำรงตำแน่งหัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
1) นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง แห่งประเทศไทย
จังหวัดเลย ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง ประชำสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3) นำงสำวปำหนัน ถนัดค้ำ ขนส่งจังหวัดอุดรธำนี รก.ขนส่งจังหวัดเลย
รับทราบ
1.3 การจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจาปี 2564

มติที่ประชุม

/พิธีบวงสรวง...

- 7-

/บัญชีมอบหมำยกำรแสดง...

- 8-

มติที่ประชุม
1. ผวจ.เลย
รอง

รับทราบ
๑.กำรเบิ กจ่ ำยเงิ นงบประมำณกลุ่ มจั งหวั ดอยู่ ในล ำดั บที่ 50 กว่ ำๆ ถื อว่ ำยั งมี กำรเบิ กจ่ ำยน้ อย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ข อ ใ ห้ หั ว ห น้ ำ ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ ร้ อ ม เ น้ น ย้ ำ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเจ้ำหน้ำที่พัสดุให้ดูเรื่องกำรทำสัญญำและกำรบริหำรสัญญำเพรำะยังมี
หลำยหน่วยงำนที่ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
2. เพิ่ ม เติ ม จำกท่ ำ นผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด เลยเรื่ อ งงำนดอกฝ้ ำ ยในปี นี้ มี ร้ ำ นกำแฟ
จำกต่ ำงอำเภอเป็น ผลิ ตภั ณฑ์ ของจั งหวัด เลยมำออกร้ำ นเป็น จำนวนมำกขอเชิ ญชวน
ทุกท่ำนมำชิมเพื่อเป็นกำรสนับสนุนและสร้ำงรำยได้ให้กับพี่น้องประชำชน
มติที่ประชุม
รับทราบรับปฏิบัติ
/รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย...

รอง ผวจ.เลย
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์

มติที่ประชุม
รอง ผวจ.เลย
นายณรงศักดิ์ จีนอ่า

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

หน.สนจ.เลย

- ๙–
1.สำหรับโครงกำรเรำรักกัน เรำชนะ ได้มีกำรขยำยสิทธิ์ให้กับทำงรำชกำรขอฝำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเน้นยำบุคลำกรของท่ำนให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดด้วย ทังนีทำงจังหวัด
ได้มอบหมำยให้อำเภอตรวจสอบสิทธิ์ว่ำท่ำนใดบ้ำงที่สำมำรถสิทธิ์ตรงนีได้
๒. สำหรับงำนดอกฝ้ำยบำน สืบสำนวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนของพิธีกำร
นัน ต้องขอขอบคุณทุกส่วนรำชกำรร่วมกันจัดกิจกรรมบนเวทีกลำง ทังนีกำรจัดกิจกรรม
บนเวที ก ลำงนั นได้ ร วมทุ ก ภำคส่ ว นไม่ ว่ ำ จะเป็ น ภำคกำรศึ ก ษำ ภำคส่ ว นรำชกำร
ภำคเอกชน กำรจัดกิจกรรมบนเวทีกลำงนี เป็นพืนที่ของส่วนรำชกำรได้จัดเตรียมไว้เพื่อ
แสดงควำมบันเทิงให้กับผู้ที่เข้ำมำเยี่ ยมชม จังหวัดจึงขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำรที่ได้รับ
มอบหมำยเข้ำรับชมให้กำลังใจกับผู้ที่มำแสดงซึ่งได้กำหนดผู้เข้ำชมแต่ละวัน จำนวน 200 ท่ำน
รับทราบ
1. สำหรับยุทธกำรพิทักษ์ไทเลย ปัญหำยำเสพติดในช่วง ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรจับกุม
และยึดทรัพย์มำกกว่ำ ๒๐ รำย โดยในช่วงเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำได้มีกำรจับกุมยำเสพติด
ถึง ๑๒ ล้ำนเม็ด ในกำรนีขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทังอำเภอ
ร่วมหำแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เข็มแข็งมำกขึน และสำธำรณสุขต้องเร่ง ดำเนินกำรนำตัว
ผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับบำบัดให้มำกที่สุด
๒. กำรขับเคลื่อนจังหวัด TO BE NUMBER ONE จะต้องมีกำรขับเคลื่อนทั้งในระดับอำเภอ
และระดั บ จั งหวั ด ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งด ำเนิ น กำรทั้ ง ๒ ระดั บ ในระดั บ จั ง หวั ด
ขอควำมร่วมมือทุกส่วนรำชกำรสนับสนุนจัดซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE ซึ่งสำนักงำน
สำธำรณสุ ข จั ง หวั ด เลยได้ จั ด จ ำหน่ ำ ยเพื่ อ น ำรำยได้ ไ ปบริ ห ำรกิ จ กรรมของ
TO BE NUMBER ONE ทังนี ให้สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ในทุกวันพุธเพื่อสร้ำง
กระแสในกำรขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัดต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕64 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 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 251 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2564

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 2/๒๕64 ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕64 ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี รับทราบ
/ระเบียบวำระที่ 4...

มติที่ประชุม

- ๑๐ –
ระเบียบวาระที่ ๔
หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม
หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม
หน.สนจ.เลย

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
4.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2564 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี
พ.ศ.2564 (สานักงานจังหวัดเลย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2541 กำหนดให้วันที่ 31 มีนำคม
ของทุกปี เป็ นวันส ำคั ญของชำติ เพื่ อประกอบงำนรัฐพิ ธีเนื่ องในพระบำทสมเด็จพระนั่ งเกล้ ำ
เจ้ ำอยู่ หั ว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ ำ และขำนนำมวั น นี้ ว่ ำ “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบำทสมเด็ จ
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ” และให้ ประกำศให้ข้ำรำชกำรและ
ประชำชน ประกอบพิธีถวำยรำชสักกำระโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดรำชกำร
ในวัน ที่ 1 เมษำยนของทุกปี เป็นวันข้ำรำชกำรพลเรือน สำหรับในปี 2564
จั ง หวั ด จึ ง ก ำหนดจั ด พิ ธี ถ วำยรำชสั ก กำระเนื่ อ งใน “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบำทสมเด็ จ
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” และงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ในวันพุธที่
31 มีน ำคม 2564 เริ่ ม งำนตั้ง แต่เ วลำ 08.30 น. เป็ นต้ น ไป ณ หอประชุ มยอดภู
วิทยำลัยอำชีว ศึกษำเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และในงำนดังกล่ำว
ได้จัดให้มีกำรถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มดอกไม้สดจำนวน ๑ พุ่ม) การแต่งกาย
ข้ำรำชกำรเครื่องแบบปกติขำว สมำชิกสมำคม ชมรม มูลนิธิ สวมเครื่องแบบตำมสังกัด
จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ และสำนักงำนจังหวัดเลยจะได้มีหนังสือ
แจ้งเชิญชวนร่วมในกิจกรรมตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป
รับทราบ
4.2 การจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4 (สานักงานจังหวัดเลย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๒๕ กำหนดให้วันที่ ๖ เมษำยน
ของทุกปี เป็น “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำ
จักรีบ รมรำชวงศ์ ” จังหวัดจึงกำหนดจัดงำน “วันพระบำทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์” ในวันอังคำรที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖4
ณ อำคำร 25 ปี เลยพิทยำคม โรงเรียนเลยพิทยำคม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เริ่มงำนตั้งแต่เวลำ ๐8.00 น. เป็นต้นไป โดยในงำนดังกล่ำว ได้จัดให้มีกำรถวำยเครื่องรำช
สักกำระ (พุ่มดอกไม้สดจำนวน ๑ พุ่ม) กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร : เครื่องแบบปกติขำว
นักเรียน นักศึกษำ
กลุ่มพลังมวลชน สมำคม ชมรม มูลนิธิ เครื่องแบบตำมสังกัด
จึงน ำเรี ย นที่ป ระชุมเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญเข้ำร่ว มงำนตำมวันเวลำและสถำนที่
ดังกล่ำวต่อไป
รับทราบ
4.3 การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปี 2564
(สานักงานจังหวัดเลย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ กำหนดวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำชเป็นวันรัฐพิธีและให้จัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
ในวันที่ ๒๕ เมษำยนของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณแห่งองค์สมเด็จ พระนเรศวร
มหำรำช ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย จังหวัดจึงกำหนดจัดงำนเนื่องในวันสำคัญดังกล่ำว
/ในวันอำทิตย์ที่ 25

- ๑๑ –
ในวันอำทิตย์ ที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖4 ณ ศำลำสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช กองพันทหำรรำบที่ ๑
กรมทหำรรำบที่ ๘ ค่ำยศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มงำนฯ ตั้งแต่เวลำ
๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป (ถวำยพวงมำลำ จำนวน 1 พวง) การแต่งกาย : ข้ำรำชกำรพลเรือน ตำรวจ
ทหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรบำนำญ แต่งเครื่องแบบปกติขำว สวมหมวก กลุ่มพลังมวลชน
แต่งชุดสุภำพ หรือชุดตำมสังกัด จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมงำนตำมวัน
เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป
มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดเลย

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดเลย

รับทราบ
4.4 โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
เดือน เมษายน 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ในเดือนเมษำยน 2564 จังหวัดเลย โดยที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลย
ร่วมกับสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดเลย กำหนดจัดโครงกำร “จังหวัดเคลื่อนที่...
สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” วันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 ณ โรงเรียนบ้ำนเลยวังไสย์
หมู่ที่ 1 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพื่อทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
4.5 สรุปผลการดาเนินโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
1. สรุปผลการประชุมฯ
1.1 โครงกำรซ่อมบำรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนวังส ำรำญ หมู่ที่ 2
ตำบลวังทอง อำเภอนำวัง จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู เชื่ อ มกั บ บ้ ำ นผ ำนำง หมู่ ที่ 5
ตำบลผำอินทร์แปลง อำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย , สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเลย
1.2 กำรขยำยเขตน้ำประปำจำกห้วยหินฮำว ไปบ้ำนผำอินทร์แปลง หมู่ที่ 4 บ้ำนดงนกกก
หมู่ที่ 6 ตำบลผำอินทร์แปลง และบ้ำนทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเอรำวัณ
อำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ – เทศบำลตำบลผำอินทร์แปลง ประสำน เทศบำลตำบล
เอรำวัณ อำเภอเอรำวัณ
จัดทำโครงกำรฯ และประสำน กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย, สำนักงำนจังหวัดเลย
- สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ตรวจสอบว่ำใช้พืนที่ได้หรือไม่
1.3 กำรแก้ไขปัญหำฝูงลิงเข้ำทำลำยพืช ผัก ผลไม้ ของเกษตรกรบริเวณโครงกำร
บ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ผำนำง-ผำเกิ้ง
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
แก้ไขปัญหำลิงในพื้นที่
1.4 ถนนคอนกรี ต ทำงเลี่ ย งเมือ งจำกเทศบำลต ำบลอิ นทร์ แปลงถึ งถนนสำยหลั ก
บ้ำนเอรำวัณ หมู่ที่ 12 ตำบลเอรำวัณ อำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เทศบำลตำบลผำอินทร์แปลง ประสำน สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมส่ งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นต่อไป
/1.5 ถนนสำยบ้ำนโคกสวรรค์ …

- 1๒ –
1.5 ถนนสำยบ้ำนโคกสวรรค์ หมู่ที่ 15 ตำบลเอรำวัณ อำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย
เชื่อมกับถนนบ้ำนเอรำวัณ หมู่ที่ 13 ตำบลผำอินทร์แปลง อำเภอเอรำวัณวัน จังหวัดเลย
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบหมำยให้ เทศบำลต ำบลเอรำวั ณ เทศบำลต ำบลผำอิ น ทร์ แ ปลง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย อำเภอเอรำวัณ
1.6 ถนนสำยบ้ำนโนนถำวร หมู่ที่ 13 ตำบลเอรำวัณ จังหวั ดเลย เชื่อมต่อ บ้ำนท่ำ
สวรรค์ ตำบลท่ำสวรรค์ อำเภอนำด้วง จังหวัดเลย ซึ่งมีระยะทำง 5 กิโลเมตร ปัจจุบันได้
ทำถนนลำดยำง ระยะ 1 กิโลเมตร คงเหลือ 4 กิโลเมตร
มติที่ ป ระชุม มอบหมำยให้ เทศบำลตำบลเอรำวัณ องค์กำรบริกำรส่ ว นจัง หวัด เลย
อำเภอเรำวัณ
1.7 บ้ำนทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเอรำวัณ จังหวัดเลย รำษฎรในพื้นที่ยังไม่มี
ไฟฟ้ำใช้ประมำณ 20 หลังคำเรือน
มติที่ประชุม มอบหมำยให้ เทศบำลตำบลเอรำวัณ, อำเภอเอรำวัณ, สำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย
2. กิจกรรม ดังนี้
- มอบเงินอุปกำระกองทุนพัฒนำเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆละ 1,000 บำท
โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
- มอบพันธุ์ปลำ จำนวน 50 ถุง โดยสำนักงำนประมงจังหวัดเลย
- มอบพันธุ์ไม้ โดยสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
- มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 รำย โดยสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย
- มอบเงินสงเครำะห์ช่วยเหลือรำษฎร จำนวน 30 รำย ๆ ละ 2,000 บำท
โดยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)
- มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย
- มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย
- มอบอุปกรณ์กีฬำ จำนวน 1 ชุด โดย สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ…

ปลัดจังหวัดเลย

มติที่ประชุม
ผู้แทน นพ.สสจ.
เลย
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4.6 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดาริ
ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร ณ สำนักทะเบียน
อำเภอทั้ง 14 ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย เดือน มีนำคม 2564 มีผู้สมัครจิตอำสำจำนวน
ทั้งสิ้น 401 คน
- ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จำนวนทั้งสิ้น 62,644 คน
(ชำย 26,602 คน หญิง 36,042 คน)

- นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน
จังหวัดเลย พร้ อมด้วยจิตอำสำพระรำชทำนในพื้นที่จังหวัดเลย ร่ว มกิจกรรมจิตอำสำ
พัฒนำ ทำควำมสะอำดปรับภูมิทัศน์ ในวันเสำร์ที่ 6 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น. ณ
วัดศรีวิชัยวนำรำม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อจัดเตรียมสถำนที่ต้อนรับ
พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งหลัง สำนัก
เรียนคณะจังหวัดเลย โดยมีจิตอำสำพระรำชทำนและประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมกิจกรรม
จำนวน 250 คน
รับทราบ
4.7 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
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มติที่ประชุม

นอ.นาแห้ว

มติที่ประชุม
นอ.ท่าลี่

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

รับทราบ
4.8 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
อาเภอนาแห้ว
1. กำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
2. ปัญหำขยะในชุมชน
รับทราบ
อาเภอท่าลี่
1. ปัญหำกำรดูแลคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงและผู้ด้อยโอกำส
2. ปัญหำกำรลดกำรใช้สำรเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและเกษตรอินทรีย์
รับทราบ
๔.9 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 19 มีนาคม 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 4,775.03
ล้ ำ นบำท จั ด ท ำใบสั่ ง ซื้ อ สั่ งจ้ ำ ง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,345.03 ล้ ำนบำท
เบิ กจ่ ำยจ ำนวน 2,026.64 ล้ ำ นบำท คิด เป็น ร้อยละ 42.44 ผลกำรเบิ กจ่ำ ยเงิ น
งบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 30 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
/รำยจ่ำยประจำ...

1๕ –
- รำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 1,845.26 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง
(PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 6.62 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,462.20 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 79.24 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ลำดับที่ 27
ของประเทศ
- รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,929.77 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO)
ในระบบ GFMIS จำนวน 1,338.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 564.44 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 19.27 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของจังหวัดเลย อยู่ลำดับที่ 36 ของ
ประเทศ
งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 199.41 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่ งจ้ ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 39.96 ล้ำนบำท เบิ กจ่ ำยจ ำนวน 27.10 ล้ ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 13.59 ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 14 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) งบรำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 36.54 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 8.93 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 24.43 ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ลำดับที่ 20 ของประเทศ
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 162.87 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 39.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 18.18 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 11.16 ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ลำดับที่ 12 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
1,542.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,114.26 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 72.25
การขอขยายระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบ
เศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ช่วยสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อำศัยอำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 และข้อ
105 ของระเบี ยบกระทรวงกำรคลั ง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน
กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กระทรวงกำรคลัง
จึงกำหนดให้ ขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ. 2563 ที่ ได้รับอนุมัติให้ กันเงินไว้เบิก
เหลื่ อมปี กรณี มี หนี้ ผู กพั น ถึ งวั นท ำกำรสุ ดท้ ำยของเดื อนมี นำคม 2564 ทุ กรำยกำร
โดยไม่ก ำหนดวงเงินไว้ใช้จ่ำยได้ถึง วันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนกันยำยน 2564 และ
ให้หน่วยงำนรัฐถือปฏิบัติแนวทำงดังนี้
1. หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือ
เอกสำรสำรองเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
2. กำรขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณผ่ำนระบบ GFMIS หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม 2564
3. หน่วยงำนของรัฐตรวจสอบผลกำรพิจำรณำกำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณผ่ำนระบบ GFMIS
โดยใช้คำสั่งงำนตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
4. กรณีหน่วยงำนของรัฐประสงค์จะขอยกเลิกรำยกำรที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลำงก่อนวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม 2564
รำยละเอีย ดตำมหนังสื อกระทรวงกำรคลั ง ด่ว นที่สุ ด ที่ กค 0402.5/ว 58 ลงวันที่
18 มีนำคม 2564 และได้แจ้งเวียนหนังสือดังกล่ำว ผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของจังหวัด (e-document LOEI) และผ่ำนทำง website ของสำนักงำนคลังจังหวัดเลย
รับทราบ
/ระเบียบวำระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5
ผู้แทน หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย

มติที่ประชุม

เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)
1. สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด
106
เรื่อง
ยุติเรื่อง
6
เรื่อง
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
40
เรื่อง
ให้คำปรึกษำ (มำเอง/1567)
66
เรื่อง
2. ผลการด าเนิ นงานแก้ ไขปัญหาเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ ของศู นย์ ด ารงธรรมจังหวัดเลย
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564

รับทราบ
5.2 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน มีนาคม 2564
(สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย)
ด้านท่องเที่ยว
ส ำนั กงำนกำรท่ องเที่ ยวและกีฬำจั งหวั ดเลย ลงพื้น ที่เ พื่ อเข้ำ ตรวจเยี่ย มชมมำตรฐำนกำร
ให้ บ ริ ก ำรและ แนวทำงกำรปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย ของสถำนประกอบกำร Amazing
Thailand Safety & Health Administration : SHA ซึ่งจังหวัดเลยได้มีผู้ประกอบกำรที่ผ่ำน
กำรตรวจมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยของสถำนประกอบกำร Amazing Thailand
Safety & Health Administration : SHA ได้แก่ 1 ชุมชน 3 โรงแรม
1. ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยชุมชนกกสะทอน
2. โรงแรมฟอร์จูน ดี เลย 3. โรงแรมเลยวิลเลจ 4. โรงแรมรอยัลอินน์
ด้านกีฬา / นันทนาการ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย (หน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก) ของคณะทำงำนคณะที่ 1
(ระดับอำเภอ) ได้รับรำยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำประจำอำเภอ ในกำรลงพื้นที่ตรวจ
ติดตำม และแนะนำกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่
ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อำทิเช่น สนำมกีฬำ สนำมเด็กเล่น
สระว่ำยน้ำ ฟิตเนส สถำนที่สำธำรณะ ฯลฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลัก D. M. H. T. T.
1. D Distancing เว้นระยะห่ำง
2. M Mask Wearing สวมหน้ำกำก
3. H Hand washing ล้ำงมือบ่อย ๆ 4. T Testing ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้ำงำน
5. Thai Chana ) อย่ำงเคร่งครัด
รับทราบ

/5.3 กำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ...

หน.สนง. ปภ จ.เลย

หน.สนง. ปภ จ.เลย

หน.สนง. ปภ จ.เลย

หน.สนง. ปภ จ.เลย

หน.สนง. ปภ จ.เลย

- ๑๗5.3 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)
(ร่ำง) แผนบูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564
ใช้ หั ว ข้ อหลั กในกำรรณรงค์ ว่ ำ “สงกรำนต์ สุ ขใจ ขั บขี่ ปลอดภั ย ห่ ำงไกลโควิ ด ” โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้ประชำชนเดินทำงในช่วงเทศกำลสงกรำนต์อย่ำงมีควำมสุขและปลอดภัย
แนวทำงกำรดำเนินงำนแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงรณรงค์ประชำสัมพันธ์ระหว่ำงวันที่ 15 มีนำคม – 2 เมษำยน 2564
2. ช่วงดำเนินกำร ระหว่ำงวันที่ 3 – 23 เมษำยน 2564
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2562
เกิด 53 ครั้ง - บำดเจ็บ 61 คน
- เสียชีวิต 2 คน
5.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2564 ได้เตรียมการแล้ว ดังนี้
1. รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เช่นรถบรรทุกน้ำ สถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ เครื่องสูบน้ำ
รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและสำขำ
2. จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ณ สำนักงำน ปภ.จ.เลย
3. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ที่คำดว่ำจะประสบปัญหำขำดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
4. แหล่งงบประมำณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
5. มำตรกำรประหยัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อกำรเกษตร
5.5 การรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดเลย พ.ศ. 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)
ในห้วงเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำพบว่ำเกิดจุดควำมร้อนเกิน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดเลย
ผวจ.จึงมีข้อสั่งกำรให้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนำดเล็ก (PM 2.5) เพิ่มเติม ซึ่งได้ดำเนินกำรออกประกำศจังหวัดเลยเรื่องรณรงค์หยุดเผำ
ในที่โล่งและพื้นที่กำรเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเลย พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564
5.6 การใช้จ่ายเงินทดรองเชิงป้องกันหรือยับยั้ง Covid 19
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)
ใช้ใน 1 page ปัจจุบัน รอ update ใกล้วันที่ 20 มี.ค. 64
5.7 อบรมเครือข่ายอาสาสมัคร “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจาปีงบประมาณ 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)
วันที่ 10 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น. สำนักงำน ปภ.จ.เลย ได้จัดทำโครงกำรเพิ่ม
ศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำปีงบประมำณ พ. ศ.
2564 ขึ้น เพื่อทำหน้ำที่ประสำนงำน และแจ้งเตือนภัยให้ประชำชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อันเป็นหลักพื้นฐำนสำคัญของกำรพัฒนำประเทศ กำรเปิด
โอกำสให้ประชำชน เข้ำมำรับรู้ เข้ำถึงข่ำวสำร จัดระบบเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน และสำมำรถ
อพยพไปสู่ที่ปลอดภัย สนับสนุนกำรพัฒนำชุมชน ให้รับรู้ เตรียมควำมพร้อมป้องกันตนเอง
รู้วิธีกำรลดผลกระทบ เสริมให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง นำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

/5.8 กำรรับแจ้งเหตุสำธำรณภัย...

มติที่ประชุม

คลังจ.เลย

- ๑๘5.8 การรับแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย)
ปภ.เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรแจ้งเหตุสำธำรณภัย หำกพบเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม
วำตภัย อุบัติเหตุใหญ่ ฯลฯ ต้องกำรควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดสำธำรณภัย แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
รับทราบ
5.9 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลยและ
ผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือน มีนาคม
2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 มีแนวโน้ม หดตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ
ด้ำนอุปทำนคำดว่ำจะหดตัว ตำมภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ในขณะที่ภำคเกษตร
คำดว่ำจะขยำยตัว ส่วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัว ตำมกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ในขณะที่กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนภำคเอกชนคำดว่ำ จะหดตัว
สำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง
าคเ ร

มติที่ประชุม
พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม

กิ

อัตราการ
ยายตัว
(%YOY)

ัยที่ส่ง

กระทบ

าคเก ตร

+4.9%

ปริมำณผลผลิตยำงพำรำ เพิ่มขึน
ปริมำณผลผลิตอ้อยโรงงำน เพิ่มขึน

าคอตสาหกรร

-5.7%

รำยได้จำกกำรผลิตนำตำลทรำยขำว ลดลง

าคบริการ

-7.6%

รำยได้กำรขำยยำนยนต์ ลดลง
รำยได้จำกกำรประกันชีวิต ลดลง

กิจกรรม Klang loei
วั น อั ง คำรที่ 9 มี น ำคม 2564 เวลำ 10.00 น. นำยชั ย ธวั ช เนี ย มศิ ริ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนในพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และสิ่งของพระรำชทำน
ของพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำ อยู่ หั ว แด่พ ระภิ ก ษุส ำมเณร ในกำรสอบบำลี ส นำมหลวง
ป ร ะ จ ำ ปี พ . ศ . 2 5 6 4 ณ วั ด ศ รี วิ ชั ย ว น ำ ร ำ ม อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด เ ล ย
โดยนำงวรจิตร์ ปัญญำดี คลังจังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัดเลย
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ฯ
รับทราบ
5.10 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
ภำวะกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพื่อนบ้ ำนระหว่ ำงไทย-สปป.ลำว ด้ำนจั งหวัดเลย ประจ ำเดือน
กุมภำพันธ์ 2564 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ อำเภอท่ำลี่ ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน
อ ำเภอเชี ยงคำน จุ ดผ่ อนปรนบ้ ำนนำข่ ำ อ ำเภอด่ ำนซ้ ำย และจุ ดผ่ อนปรนบ้ ำนเหมื อนแพร่
อ ำเภอนำแห้ ว มี มู ลค่ ำกำรค้ ำร่ วม จ ำนวน 1,440.30 ล้ ำนบำท แยกเป็ นมู ลค่ ำกำรน ำเข้ ำ
จำนวน 1,065.41ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรส่งออก จำนวน 374.89 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ -690.52
ล้ำนบำท
รับทราบ

/5.9ข้อมูลภำพรวมเศรษฐกิจ...

- 19 5.9 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม
ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน เมษายน 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)
สภาวะอาการทั่วไป เดือนเมษำยน บริเวณจังหวัดเลยยังคงมีอำกำศร้อนอบอ้ำวเป็น
ระยะๆ กับมีอำกำศร้อนจัดในบำงช่วง อุณหภูมิสูงที่สุดจะสูงถึง ๔๑ – ๔๒ องศำเซลเซียส
แต่จะมีฝนฟ้ำคะนองในบำงช่วง ซึ่งช่วยคลำยควำมร้อนลงได้บ้ำง ทั้งนี้เนื่องจำกหย่อม
ควำมกดอำกำศต่ำเนื่องจำกควำมร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในบำงช่วง
ประกอบกับลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
สรุปในเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณจังหวัดเลยจะต่ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย ส่วน
ปริมำณฝนรวมจะมำกกว่ำค่ำปกติประมำณร้อยละ 20
รับทราบ

/5.13 รำยงำนสถำนกำรณ์น้ำ...
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ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

มติที่ประชุม

ศึกษาธิการ จ.เลย

5.13 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน มีนาคม 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 69.40 มม.
- ปริ ม ำณน้ ำในอ่ ำ งเก็ บ น้ ำขนำดกลำง 14 แห่ ง 88.550
ล้ ำ น ลบ.ม.
คิดเป็น 76.45 % ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มลดลง
- ปริ ม ำณน้ ำในอ่ ำ งเก็ บ น้ ำข นำดเล็ ก 121 แห่ ง 17. 567 ล้ ำ น ลบ.ม.
คิดเป็น 60.49 % ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) แนวโน้มลดลง
- อ่ำงฯน้ำหมำน
ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม.
ระดับน้ำวันนี้ +309.13 ม.รทก.
ปริมำณน้ำวันนี้ 21.554 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 81.33 %
- อ่ำงฯน้ำเลย
ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม.
ระดับน้ำวันนี้ +292.20 ม.รทก.
ปริมำณน้ำวันนี้ 30.657 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 85.62 %
รับทราบ
5.14 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordiary National
Education Test) ชั้น ป.6 และ ม.3 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย)
๑.๑ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขันพืนฐำน (O-NET : Ordinary National
Education Test) ชัน ป.๖ และ ม.๓
ดำเนินกำรจัดสอบให้กับนักเรียนชัน ป.๖ และ ชัน ม.๓ ที่สมัครเข้ำรับกำรทดสอบตำม
ควำมสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพำะของนักเรียน (ตังแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
เป็นต้นไป) โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี
๑) นักเรียนชัน ป.๖ สอบในวันเสำร์ที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศผลวันที่ ๒๑
เมษำยน ๒๕๖๔
๒) นักเรียนชัน ม.๓ สอบในวันเสำร์-อำทิตย์ที่ ๑๓ – ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศผล
วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔
๑.๒ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขันพืนฐำน (O-NET : Ordinary National
Education Test) ชัน ม.๖
ดำเนินกำรจัดสอบให้กับนักเรียนชัน ม.๖ ทุกคน โดยดำเนินกำรจัดสอบพร้อมกันทั่ว
ประเทศ ในวันเสำร์ที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๔ และวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศ
ผลวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔
๑.๓ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT : Reading Test) ชัน ป.๑
ดำเนินกำรประเมินให้กับนักเรียนชัน ป.๑ ทุกคน กำหนดสอบ ระหว่ำงวันที่ ๑๖–๑๙
มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศผลวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔
/1.4 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน...

มติที่ประชุม

- ๒๑ ๑.๔ กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT : National Test) ชัน ป.๓
ดำเนินกำรประเมินให้กับนักเรียนชัน ป.๓ ทุกคน กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศผลวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔
รับทราบ
5.16 รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)

พัฒนาการ จ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.17 กรอบแนวทางการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)

พัฒนาการ จ.เลย

/4. วิธีกำรประกวด...

- ๒๒ -

- ๒๓ -

- ๒๔-

มติที่ประชุม
ผอ.โรงพยาบาลเลย
เลยลย

รับทราบ
5.18 ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดสร้างตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย
(โรงพยาบาลเลย)

มติที่ประชุม
รับทราบ
หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม
วัฒนธรรมจ.เลย

มติที่ประชุม

5.19 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
(กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดเลย )

รับทราบ
5.20 ประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
2 เมษายน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ วัดโพนงาม
บ้านติดต่อ ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย)

รับทราบ
/ระเบียบวำระที่ 6...

- ๒๕ระเบียบวาระที่ 6
ททท จ.เลย

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การทบทวนอัตลักษณ์ของจังหวัดเมืองรองและการจัดทาปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
(สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเลย)

เห็นชอบ
6.2 การขอเสนอปรับระดับชั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอวังสะพุง
กำรขอเสนอปรั บ ระดั บ ชั้ น ไฟฟ้ ำ กฟส.อ.วั ง สะพุ ง เป็ น กฟอ.วั ง สะพุ ง (ชั้ น 3)
จังหวัดเลย มีข้อพิจำรณำดังนี้
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลำยแห่ง มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำท่องเที่ยวใน
พื้นที่เป็นจำนวนมำกในแต่ละปี ทำให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องมี
แนวโน้มขยำยตัวสูงขั้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
2. มี แ หล่ ง ทรั พ ยำกรธรรมชำติ จ ำนวนมำก ท ำให้ ปั จ จุ บั น มี สั มปทำนเหมื อ งแร่
ที่เปิดดำเนินกำรในพื้นที่จำนวน 15 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนและขยำยกำลังกำรผลิตในอนำคต
3. มี พื ชเศรษฐกิ จที่ ท ำรำยได้ ให้ แก่ ประชำชนในพื้ นที่ เป็ นจ ำนวนมำก ท ำให้ เกิ ดอุ ตสำหกรรม
กำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรตลอดจนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีอัตรำกำรขยำยตัว
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
4. มี กฟย. ในสังกัดถึง 5 แห่ง ทำให้มีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้ำงกว้ำงและมีควำมยำว
ระบบจำหน่ ำยแรงสู ง/แรงต่ำจำนวนมำก เมื่อเข้ำสู่ ฤดูมรสุมหำกเกิดเหตุไฟฟ้ำขัดข้อง
หลำยจุดและเป็นบริเวณกว้ำงจะทำให้ กฟส.อ.วังสะพุง ซึ่งปัจจุบันมีโครงสร้ำงเป็น กฟส.
มีอัตรำกำลั งทีมงำนแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้องจำกัดเช่นเดียวกับ กฟส.มำตรำฐำนทั่ว ไป
มีภำระงำนที่หนักมำกในกำรแก้ไขเหตุกระแสไฟขัดข้องประกอบกับผู้ใช้ไฟรำยใหญ่ในพื้นที่
ส่วนใหญ่ดำเนินกิจกำรประเภทโรงโม่หิน ซึ่งต้องกำรควำมมั่นคงกำรจ่ำยไฟ ระบบไฟฟ้ำ
มีเสถียรภำพและคืนสภำพกำรจ่ำยไฟได้อย่ำงรวดเร็ว
5. เพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนกำรดูแลควำมมั่นคงของระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ กำรบริกำรแก้ไข
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง กำรบริห ำรจัดกำรงบประมำณ กำรจัดเก็บรำยได้ งำนด้ำนลู กค้ำ
สั มพั น ธ์ กำรบริ ห ำรงำนบุคคล ตลอดจนงำนด้ ำนอื่นๆ ของ กฟฟ.วังสะพุ งและกฟฟ.
ในสังกัด ทั้งเป็นกำรแบ่งเบำภำระในกำรดำเนินงำนของ กฟจ.เลย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ ใช้ไฟฟ้ำ
ได้รับกำรบริกำรที่มีคุณภำพดีขึ้น มีควำมคล่องตัวและสำมำรถตอบสนองบริกำรด้ำนกำร
จ่ำยไฟฟ้ำได้สะดวก รวดเร็ว อันจะทำให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด และสร้ำงภำพลั กษณ์ที่ดี
โดยรวมแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

/ประธำน...

- ๒๖ –
ประธาน

ผู้จัดการการไฟฟ้าฯ
มติที่ประชุม

ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีกาหนดเข้าร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายการปฏิบัติราชการที่กรุงเทพฯ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยทาหนังสือ
พร้ อมแนบเอกสารประกอบเสนอการปรั บระดับ ชั้นไฟฟ้าเพื่อเป็น ข้อมูลกราบเรี ยน
ในเบื้องต้น
รับปฏิบัติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.๐0 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ว่าที่ ร.ต.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(เกริก กมลานนท์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

