ที่ ลย 0017.3/ว 457

สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
13 พฤษภำคม 2564

เรื่อง

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษำยน 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, หั วหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ,
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
สิ่งที่ส่งมำด้วย ผังที่นั่งฯ

จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่ จั งหวั ดได้ จั ดกำรประชุ มคณะกรมกำรจั งหวั ด หั วหน้ ำส่ วนรำชกำร/หน่ วยงำนรั ฐวิ สำหกิ จ
นำยอ ำเภอทุ กอำเภอฯลฯ ครั้ งที่ 4/2564ประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ในวั นพฤหั สบดีที่ 29 เมษำยน 2564
เวลำ 09.30 น. ณ ห้ องประชุมศรีสองรั ก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมอ้ำงถึง 2 นั้น บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีจำนวนทั้งสิ้น 16 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่
หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (สานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอานวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564
ประจาเดือนเมษายน 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. กำหนดจัดประชุม ...

- 2 1. กำหนดจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯ ครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภำคม 2564
เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
คอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตำมสังกัด โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้แทนกระทรวง
หัว หน้ำหน่ว ยงำน นำยอำเภอทุกอำเภอและผู้เ กี่ยวข้อง รำยละเอีย ดตำมสิ่งที่ส่งมำด้ว ย พร้อมทั้งจัดประชุม
ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) ไปยังอำเภอทุกอำเภอ และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์
กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด
2. กำหนดให้ ส่ วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย (สำมำรถรองรับ
ผู้ เข้ ำประชุ มได้ 30 คน) หรื อพิ จ ำรณำเข้ ำ ร่ ว มประชุ มผ่ ำนทำงแอพพลิ เคชั นไลน์ กลุ่ มประชุ มกรมกำรจั งหวั ด
ตำมควำมเหมำะสม (ผู้เ ข้ำ ร่ว มประชุม ผ่ำ นทำงแอพพลิเ คชัน ไลน์ ใ ห้แ จ้ง รำยชื่อ เข้ำ ร่ว มประชุม ภำยในเวลำ
10.00 น.ของวัน ที่จ ัด ประชุม ) และให้อำเภอเมือ งเลยจัด ส่ง บัญ ชีร ำยชื่อ ผู ้เ ข้ำ ร่ว มประชุม ณ ที่ว ่ำ กำร
อำเภอให้ จั งหวัดทรำบภำยในวัน เดีย วกัน
3. สำหรับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภออื่นให้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ
ในพื้ น ที่ ตนเอง ผ่ ำนระบบวี ดี ทั ศน์ ทำงไกล (Video Conference) หรื อ กำรถ่ ำ ยทอดสดผ่ ำ นแอพพลิ เ คชั น ไลน์
กลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด ตำมที่เห็นเหมำะสม โดยให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนและเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมฯ แล้ว
ให้อำเภอจัดส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ทำงกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด,
กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อำเภอทุกอำเภอ
ภำคเอกชน ฯลฯ ทีจ่ ังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมดำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้ง
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ หรือสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ดเพื่อรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกช่องทำงหนึ่ง
ในวันประชุมฯ กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดทำข้อมูล เป็นไฟล์ PDF
และหำกประสงค์จะนำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หำกล่วงเลยกำหนดวันที่แจ้ง สำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ
ตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชำญชัย คงทัน)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย
กลุ่มงำนอำนวยกำร
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐
โทรสำร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖
“เมืองน่ำอยู่ เมืองแห่งกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ และกำรลงทุนภำยใต้กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ฯลฯ
ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นำยชัยธวัช
2. นำยโสภณ
3. นำยผดุงศักดิ์
4. นำยณรงค์
5. พันเอกอำนวย
6. พล.ต.ต.วรวัฒน์
7. พันเอกทินพันธ์
8. นำยศิริวัฒน์
9. นำยนำยวรวัตร
10. นำยสิงหเดช
11. นำยภูริธิษฐ์

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หำญปรีชำสวัสดิ์
จีนอ่ำ
ยอดพัน
มะลิ
ปำกแก้ว
พินิจพำนิชย์
สีหะ
แสงครุฑ
เจริญทรัพย์

12. นำยชำญชัย
13. นพ.สมชำย
14. นำยสมพงศ์
15. ร.อ.ชินทร
16. นำงวรจิตร์
17. นำงเบจวรรณ
18. นำงไคริกำ
19. นำยสำรวย
20. นำยณัฐพงษ์
21. นำงจิรำพร
22. นำยสมพงษ์
23. นำยสมศักดิ์
24. นำยยศกร
25. นำยคมสิทธิ์
26. นำยดิษพล
27. นำยปัญญำ
28. นำยสุทธิวิชญ์
29. ว่ำที่ร.ต.มีศักดิ์
30. นำงวษมล
31. นำยวิเชียร
32. น.ส.สุภำวดี
33. นำยประดิษฐ์
34. นำยอภิรักษ์
35. นำยสุนิติ

คงทัน
ชมพูคำ
แสนประสิทธ์
กุตัน
ปัญญำดี
ตัญญู
ศิระประภำเดโช
เข็มทองหลำง
พรชัย
เทียนพิทักษ์
ผลพัฒนกุล
จินดำมณี
สุขสอำด
สุริยวรรณ
บุตรดีวงศ์
ฤกษ์ใหญ่
ทองมี
พรหมศรี
มณีสุต
ศิริสุวรรณคูหำ
อบสุนทร
อินตำพรม
พำนนูน
จิรวงศ์สวัสดิ์

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
แทน ผบ.มทบ.28
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดเลย
รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท)
ปลัดจังหวัดเลย
อัยกำรจังหวัดเลย
อัยกำรคดี เ ยำวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด เลย
อัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย
และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย
แทน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย
แทน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเลย
แทน ผบ.นพค.23
คลังจังหวัดเลย
พำณิชย์จังหวัดเลย
ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย
อุตสำหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย
เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.เลย
พัฒนำกำรจังหวัดเลย
ท้องถิ่นจังหวัดเลย
แรงงำนจังหวัดเลย
ประกันสังคมจังหวัดเลย
รก. จัดหำงำนจังหวัดเลย
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย
ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย
สหกรณ์จังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย
/นำงเบญจมำศ...

- 2 36. นำงเบญจมำศ
37. นำยณรงค์เดช
38. นำยทรงพุฒิ
39. นำงรวงทอง
40. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
41. นำงอัจนำ
42. ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์
43. น.ส.สำยพิรุณ
44. นำงจุฑำมำศ
45. น.ส. ธนวัน
46. นำยนเรศวร์
47. นำงสำวสุธำสินี
48. นำยธนเดช
49. นส.เยำวพำ
50. นำยสุวิชชำ
51. นำยไพโรจน์
52. นำยพิฑูรย์
53. นำยกัมปนำท
54. นำยนิสิต
55. นำงสำวชนัญภรณ์
56. นำยสรพงษ์
57. นำยอมรเทพ
58. นำยธันว์
59. นำงบุศรินทร์
60. นำงสำวกุลปรำณี
61. นำยนเรศร์
62. นำยสุรัตน์
63. น.ส. อรุณีย์
64. นำงภำวนำ
65. นำงสำววิชำดำ
66. นำยบุญชู
67. นำยบัญชำ
68. นำยกำนดิษฏ์
69. นำยเริงชัย
70. นำงทวีพร
71. นำยสมชำย
72. น.ส.พรทิพย์
73. นำยวิรัตน์
74. นำยนพวิชญ์
75. นำยสุริยัน
76. นำยตรำครุฑ

ชัยดำรงค์กุล
ดวงชัย
ชรินทร์
พลธิรำช
แก้วจินดำ
ทุยทรัพย์
แก้วจินดำ
วัฒนวงศ์สันติ
กุลรัตน์
กำสี
แพงมำ
สุดแสน
ศรีวิเชียร
ล้อมณรงค์
เสี้ยมแหลม
พรมสอน
อุตม์อ่ำง
ศรีเชื้อ
สำยโยค
จันทะวัน
อัครโชติกุล
ภักสุธีโกศล
สินธวำลัย
เวศมโน
ชำลีวงศ์
เอมสมบุญ
เรือนประยูร
วิศิษฎ์ชัยนนท์
เกียรติชูศักดิ์
จุ่นบุญ
ศรีไตรภพ
ภู่อมร
สิงหำกัน
รักอยู่
พงศ์พิสุทธิโกศล
สุขจิต
แพงจันทร์
ทองเวียง
คำขะ
เสมำ
ศิลำสุวรรณ

ขนส่งจังหวัดเลย
แทนผู้อำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ยุติธรรมจังหวัดเลย
ผู้บัญชำกำรเรือนจำจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย
ผอ.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย
แทน พลังงำนจังหวัดเลย
ผู้อำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย
หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
แทน ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
แทน ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย)
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย
แทน ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์
ผอ.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
แทนนำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่
แทนนำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน
สรรพำกรพื้นที่เลย
สรรพสำมิตพื้นที่เลย
ธนำรักษ์พื้นที่เลย
ผู้อำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย
หัวหน้ำสำนักงำนชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย
ผู้อำนวยกำรศูนย์ป่ำไม้เลย
ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย
ผอ.สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย
แทน ผู้อำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
/นำยประยูร...

77. นำยประยูร
78. นำยนิมิตร
79. นำยสำเร็จ
80. นำยปฏิวัติ
81. นำยสุรศักดิ์
82. ร.อ.ชินกร
83. ร.อ.จำนงค์
84. พ.ต.ต.หญิงญดำนุช
85. พ.อ.ยุทธศักดิ์
86. ร.ต.ต.พิษณุ
87. ร.ต.อ.สรรค์ชัย
88. ร.ต.อ.โกญจนำรถ
89. ผศ.ชัชชัย
90. ดร.เอมจิตร
91. ส.อ.กิตติคุณ
92. นำยภูริวัจน์
93. ว่ำที่ร.ต.นครชัย
94. นำยนที
95. นำยประชำ
96. น.ส.ภูมำรินทร์
97. ส.อ.เชษฐำ
98. นำยต่อศักดิ์
99. นำยอำคม
100.นำยกฤษฎำ
101.นำยปิยะชำย
102.นำยวรรลพ
103.นำยสมจิตร
104. นำยอภินันต์
105. พ.ต.อ.ยศวัจน์
106. พ.ต.ท.วิสกี้
107. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
108. พ.ต.ท.อัครนำวิน
109. พ.ต.ท.ธนเดช
110. พ.ต.ท.อุดม
111. พ.ต.ท.ธนเดช
112. ร.ต.อ.ภิรมย์
113. พ.ต.อ.เสกสิทธ
114. พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ
115. พ.ต.อ.ปิยะรัตน์
116. พ.ต.ท.พีรพัฒน์
117. พ.ต.ท.สุวิจักขณ์
118. พ.ต.ท.พีระพงษ์

สุริยะมณี
ยังผ่อง
ภูแสนศรี
ฮำดพิทักษ์
อิ่มเอิบ
กุตัน
หำบ้ำนแท่น
สอนสุภำพ
สุขจิตร
คงงำม
ใสดำ
ชำวยำมกำ
พีรกมล
สมสืบ
บุตรคุณ
โชตินพรัตน์
แสงมณี
พรมภักดี
แสนกลำง
คงเพียรธรรม
ขำวประเสริฐ
สกุณวัฒน์
ภูละคร
โพธิ์ชัย
ศรีบุรินทร์
วลัยศรี
ทิ้งโคตร
สุวรรณำโค
แก้วสืบธัญนิจ
พระอำศัย
อรัณยกำนนท์
บุญประสิทธ์
ชนะพล
เพ็งนวล
หลำยมำลำ
รักบ้ำนออน
ทวีชัย
โพธิ์จันทร์
พัชรนิตยธรรม
โกษำ
เนติเจริญรุจน์
รำกสี

- 3ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่
หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
แทน หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง
หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต
แทน ผบ.นพค.23
แทน ผบ.ร8 พัน1
แทน ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย
หน.สถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย
สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ตำรวจน้ำ)
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.246
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247
แทน อธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
แทน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม
นำยอำเภอเมืองเลย
นำยอำเภอวังสะพุง
นำยอำเภอเชียงคำน
นำยอำเภอด่ำนซ้ำย
นำยอำเภอท่ำลี่
นำยอำเภอภูเรือ
นำยอำเภอปำกชม
นำยอำเภอภูกระดึง
รก.นำยอำเภอนำแห้ว
นำยอำเภอนำด้วง
นำยอำเภอภูหลวง
รก.นำยอำเภอผำขำว
แทน นำยอำเภอเอรำวัณ
นำยอำเภอหนองหิน
ผกก.สภ.เมืองเลย
แทน ผกก.สภ.วังสะพุง
ผกก.สภ.เชียงคำน
แทน ผกก.สภ.ภูเรือ
แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย
แทน ผกก.สภ.เอรำวัณ
แทน ผกก.สภ.ภูหลวง
แทน ผกก.สภ.นำด้วง
ผกก.สภ.หนองหิน
ผกก.สภ.ภูกระดึง
ผกก.สภ.นำแห้ว
แทน ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง
แทน ผกก.สภ.เชียงกลม
แทน ผกก.สภ.นำดินดำ
/119. พ.ต.อ.วีระพัน ...

119. พ.ต.อ.วีระพัน
120. พ.ต.อ.สัมฤทธิ์
121. พ.ต.อ.ปรเมศร์
122.ด.ต.ณัฐธีร์
123. นำยเกรียงฤทธิ์
124. นำยนิคม
125. นำงรัชฎำภรณ์
126. นำยนิคม
127. นำยธรรมนูญ
128. น.ส.ธนวัน
129. นำยกุลวัชร
130. นำยมนัสพงษ์
131. นำยโกเมท
132. นำยศิริชัย
133. นำยณัฐพล
134. นำยสมเจตน์
135. นำยสุรินทร์
136. นำยพูลสวัสดิ์
137. นำยวสันต์
138. ว่ำที่ ร.ต.เกริก
139. นำยนรำวุฒิ
140. นำงมำนิตำ
141. น.ส.วิริยำภรณ์
142. นำยสุขสันต์
143. นำยพรชัย
144. นำยประวิทย์
145. น.ส.รัตนำพร
146. นำงนันทรี
147. นำยรัฐกรณ์
148. นำงผำนิตย์
149. นำงสำวอภัสรำ
150. น.ส.พัตรำภรณ์
151. นำยณัฐชัย
152. นำยพรเทวำ

- 4สมสุข
ผกก.สภ.โพนทอง
สิมสวัสดิ์
ผกก.สภ.ท่ำลี่
สำยคำทอน
แทน ผกก.สภ.โคกงำม
ชวำลวีระวัฒน์
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
ผิวเหลือง
แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
สุระเกตุ
แทน นำยกเทศมนตรีเมืองเลย
สิงหล้ำ
แทน นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
สุระเกตุ
ปลัดเทศบำลเมืองเลย
ภำคธูป
ผู้จัดกำรพื้นที่พิเศษเลย
กำสี
ผอ.สนง.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเลย
ฟองชัย
โทรศัพท์จังหวัดเลยบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
จิตติพิมพ์
ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย
รำมศิริ
แทน ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย
สันต์สัมพันธ์กุล
ผอ.สำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
เหลืองวงศ์ไพศำล
ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย
แสงเจริญรัตน์
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
หำญมนัสเวทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
ภำคธูป
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
ไทยสุวรรณ
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย
กมลำนนท์
ผอ.กลุ่มงำนอำนวยกำรสำนักงำนจังหวัดเลย
รัตนัง
ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย
จันโทวำท
หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย
อยู่นำน
แทน ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรม จ.เลย
ไชยรถ
ป้องกันจังหวัดเลย
สถำผล
จ่ำจังหวัดเลย
ภิญโญ
เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ.เลย
เทวะสัตย์
เสมียนตรำจังหวัดเลย
พุ่มฉัตร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน สำนักงำนจังหวัดเลย
สองเมืองสุข
นำยช่ำงไฟฟ้ำชำนำญงำน สำนักงำนจังหวัดเลย
ปรือปรัก
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร สำนักงำนจังหวัดเลย
สีปำ
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนจังหวัดเลย
มูลทำนี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สำนักงำนจังหวัดเลย
อนุมำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนจังหวัดเลย
ศรีสุข
เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์ สำนักงำนจังหวัดเลย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ปศุสัตว์จังหวัดเลย
2. สัสดีจังหวัดเลย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดเลย
4. ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย
5. ผอ.สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดภำรกิจ
ติดรำชกำร
/6. หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์…
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ติดรำชกำร
7. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อ.ด่ำนซ้ำย
ติดรำชกำร
8. ผู้อำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
9. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย
ติดรำชกำร
10. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เลย
ติดรำชกำร
11. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย
ติดรำชกำร
12. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย
ติดรำชกำร
13. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ
ติดรำชกำร
14. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย
ติดรำชกำร
15. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำลำห้วยสัก
ติดรำชกำร
16. ผบ.หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 22
ติดรำชกำร
17. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2
ติดรำชกำร
18. สำรวัตรสถำนีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว
ติดรำชกำร
19. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย
ติดรำชกำร
20. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย
ติดรำชกำร
21. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52
ติดรำชกำร
22. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยเลย
ติดรำชกำร
23. ผกก.สภ.ปำกชม
ติดรำชกำร
24. ผกก.สภ.ผำขำว
ติดรำชกำร
25. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
26. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
27. นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย
ติดภำรกิจ
28. ผู้อำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
29. ประธำนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
30. ผอ.สำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
ติดรำชกำร
31. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
32. หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
33. หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
ติดรำชกำร
34. ผู้อำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย
ติดภำรกิจ
35. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
36. ประธำนชมรมนำยก อบต.จังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย)
ติดรำชกำร
37. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
38. ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย
ติดภำรกิจ
39. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย
ติดรำชกำร
40. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)
ติดรำชกำร
41. ประธำนชมรมนำยก อบต. จังหวัดเลย
ติดรำชกำร

/ เริ่มประชุม...
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โดยมี นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29
เมษำยน 2564 เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. กำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 รำย
(สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย)
3. กำรมอบประกอบเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2564 จำนวน 11 รำย (สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดเลย)
4. ประชำสัมพันธ์ผลกำรประกวดภำพถ่ำยหัวข้อ “ล่ำช้ำง ถ่ำยด่ำว บอกเล่ำหริรักษ์”
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนฯ (ที่ทำกำรปกครองอำเภอเมืองเลย)
5. ข่ำวเด่นรอบเดือน เมษำยน 2564 (สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

รับทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งใหม่/ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นำยวรวัตร สีหะ ตำแหน่งเดิม อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ สำนักงำนอัยกำรภำค 4
พ้นจำกรักษำกำรในตำแหน่งอัยกำรจังหวัดพล และให้รักษำกำรในตำแหน่งอัยกำรจังหวัดเลย
2) นำยสิงหเดช แสงครุฑ ตำแหน่งเดิม อัยกำรจังหวัดประจำสำนักงำน
อั ย กำรสู ง สุ ด สำนั ก งำนอั ย กำรจั ง หวั ด เลย รั ก ษำกำรในตำแหน่ ง อั ย กำรจั ง หวั ด
คดี เ ยำวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด เลย
3) นำยภูริธิษฐ์ เจริญทรัพย์ ตำแหน่งเดิม อัยกำรจังหวัดประจำสำนักงำน
อัยกำรสูงสุ ด สำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสำคร รักษำกำรในตำแหน่ง
อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดเลย
4) นำงสำวพรทิพย์ แพงจันทร์ ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำร
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งได้มำดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย
5) นำงสำวกุลปรำณี ชำลีวงศ์ ตำแหน่งเดิม นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมประชำสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้มำดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
6) นำยนพวิชญ์ คำขะ ตำแหน่งเดิม นักวิชำกำรชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 ขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งให้มำดำรงตำแหน่งอำนวยกำร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
1) นำยทวีวัฒน์ เสนำะล้ำ อัยกำรจังหวัดเลย ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ
ช่วยรำชกำรสำนักงำนคดีแรงงำน กรุงเทพมหำนคร
2) นำงณัฐธิดำ งำมชื่น อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย พ้นจำก
รักษำกำรในตำแหน่งอัยกำรจังหวัดเลย และให้รักษำกำรในตำแหน่ง อัยกำรกำรในตำแหน่ง
อัยกำรเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปรำกำร
3) นำยอมเรศ พรหมรำช อั ย กำรจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทำง
กฎหมำยและกำรบั ง คั บคดี จั งหวั ดเลย รั ก ษำกำรในต ำแหน่ ง อั ย กำรจั งหวั ด หล่ ม สั ก
จังหวัดเพชรบูรณ์
/4) นำงสำวจุฑำมำศ จิเจริญ
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จังหวัดเลย ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง ประชำสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5) นำงปลิดำ ร่วมคำ นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ กองบริหำรข้อมูล
ตลำดแรงงำน ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ รักษำรำชกำรแทน
จัดหำงำนจังหวัดเลย กลับไปปฏิบัติหน้ำที่สังกัดเดิม
6) นำยวรพงษ์ ภูมิโสม ผู้อำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
จังหวัดเลย ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดเลย
(1) การติดเชื้อของจังหวัดเลยนั้นมีไม่ถึงสัปดาห์ละ 30 ราย ซึ่งถือว่าเป็นการรับมืออย่างดี
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์โควิดทุกวันคอยรับโทรศัพท์พี่น้องประชาชนที่โทรเข้ามา
สอบถาม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 20.30 น. เป็นประจาทุกวัน
(2) การรักษาสถิติการเสียชีวิต 100,000 คน / 1 คน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเลยยังไม่พบ
ผู้เสียชีวิต
(3) สังคมและเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันรักษามาตรการ
ที่ทางจังหวัดมีประกาศออกมาแล้ว ฝากผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเลย นายอาเภอ
กาชับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕64 ประจาเดือน มีนาคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 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 352 ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

หน.สนจ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕64 ประจาเดือน
มีนาคม ๒๕64 ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข
/ระเบียบวำระที่ 3...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัดจังหวัดเลย

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดเลย

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
4.1 โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
เดือน พฤษภาคม 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
เนื่องจำกปัจจุบันประเทศไทย มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) อย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำง จึงขอเลื่อนการดาเนินการ
โครงกำร“จังหวัดเคลื่อนที่...สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ออกไปอย่างไม่มีกาหนด
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน
รับทราบ
4.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดาริ
ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน เมษายน 2564
- กำรจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเลย มีจำนวน 4 ครั้ง
- จิตอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 890 คน
- กำรรั บ สมั ครจิ ตอำสำ ทุ กวั นที่ 1 – 10 ของทุ ก เดื อน ในวั น และเวลำรำชกำร
ณ ส ำนั กทะเบี ยนอำเภอ ทั้ง 14 ทุกแห่ งในพื้นที่จังหวัดเลย เดือน เมษำยน 2564 มี
ผู้สมัครจิตอำสำจำนวนทั้งสิ้น 160 คน
- ณ วันที่ 10 เมษำยน 2564 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จำนวนทั้งสิ้น 62,804 คน
(ชำย 26,666 คน หญิง 36,138 คน)

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019…

-94.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
นพ.สสจ.เลย

มติที่ประชุม

นอ.ผาขาว

มติที่ประชุม
นอ.ภูหลวง

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.8 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
อาเภอผาขาว
1) กำรประเด็นปัญหำหลัก
2) ประเด็นปัญหำรอง
3) กำรดำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 4) ผลลัพธ์
รับทราบ
อาเภอภูหลวง
1. ประเด็นปัญหำหลัก
2. ประเด็นปัญหำรอง
3. กำรดำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
4. ผลลัพธ์
รับทราบ
/๔.9 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ…
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๔.9 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
คลังจังหวัด

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
23 เมษายน 2564)
งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 5,285.67
ล้ ำ นบำท จั ด ท ำใบสั่ ง ซื้ อ สั่ งจ้ ำ ง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,325.94 ล้ ำนบำท
เบิ ก จ่ ำ ยจ ำนวน 2,765.65 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.32 กำรใช้ จ่ ำ ย
จำนวน 4,091.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.41 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
จังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 20 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) รำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,335.28 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 9.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,871.76 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 80.15 กำรใช้จ่ำยจำนวน 1,880.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 80.54
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ของจังหวัดเลย อยู่ลำดับที่ 17 ของประเทศ
2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,950.39 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 1,316.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 893.89 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 30.30 กำรใช้จ่ำยจำนวน 2,210.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 74.93
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ของจังหวัดเลย อยู่ลำดับที่ 28 ของประเทศ
งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 199.41 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 100.27 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 45.92 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 23.03 กำรใช้จ่ำยจำนวน 146.19 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.31
ภำพรวมอยู่ลำดับที่ 27 ของประเทศ จำแนก ดังนี้
1) งบรำยจ่ำยประจำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 36.09 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 11.72 ล้ำนบำท
คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.46 กำรใช้ จ่ ำยจ ำนวน 12.16 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.71
ผลกำรใช้จ่ำยอยู่ลำดับที่ 27 ของประเทศ
2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 163.32 ล้ำนบำท จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน 99.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 34.20 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 20.94 กำรใช้จ่ำยจำนวน 134.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.06
ผลกำรใช้จ่ำยอยู่ลำดับที่ 28 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
1,554.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,221.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 78.56

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ผู้แทน หน.สนจ.เลย

รับทราบ
เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)
1. สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด 99 เรื่อง
ยุติเรื่อง
5
เรื่อง
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
24 เรื่อง
ให้คำปรึกษำ (มำเอง/1567)
75 เรื่อง
/ผลกำรดำเนินงำน...

- 11 2. ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564

มติที่ประชุม
นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

รับทราบ
5.2 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจาเดือนเมษายน 2564
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

/แผนรับบริจำค...

- 12 –

/งำนรัฐพิธี...
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มติที่ประชุม

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย

รับทราบ
5.3 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน เมษายน 2564
(สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย)
ด้านท่องเที่ยว
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา อบรมและเป็นวิทยากรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนัก
เดินทาง (Home Lodge) ณ ห้องนครเวียงจันทร์ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท
จังหวัดเลย
2. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นาแผ่นผับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว/
โปสเตอร์แผนที่จังหวัดเลย ไปบริการข้อมูล ให้แก่ ประชาชนและผู้สัญจรในช่วง
เทศกาลสงกราต์ 2564 ณ จุดให้บริการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 และแขวงทางหลวง
เลยที่ 2
/ข้อมูลเบื้องต้น...
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มติที่ประชุม

พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม

ด้านกีฬา / นันทนาการ
1. ด ำเนิ นกำรจั ดกิ จกรรมด้ำนกี ฬำ “งำนดอกฝ้ ำ ยบำน สื บ สำนวั ฒ นธรรมไทเลย”
โครงกำรกำรแข่งขันชิงชนะเลิศแห่ งจังหวัดเลย ประจำปี 2564 และร่วมพิธีเปิดกำร
แข่งขันกีฬำ ในวันที่ 1 เมษำยน 2564 ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย
2.
ดำเนิ นกำรจัดกิจกรรมโครงกำรวิ่งมำรำธอนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย
“ดอกฝ้ ำ ยบำนมำรำธอนครั้ ง ที่ 1 2021” ในวั น อำทิ ต ย์ ที่ 4 เมษำยน 2564
ณ บริเวณลำนด้ำนหน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองเลย
3. กำรจัดกิจกรรมวิ่งเทรลคอร์ดแอนคันทรี่ ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 เมษำยน 2564
ณ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน ขอแจ้งเลื่อนกำรจัดกิจกรรมออกไปเป็น
ระหว่ำงวั นที่ 11 - 12 กันยำยน 2564 เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 2019 ในปัจจุบัน คำดว่ำจะแพร่กระจำยมำกขึ้น
รับทราบ
5.4 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
มีนาคม 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
ภำวะกำรค้ ำ ชำยแดนกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำนระหว่ ำ งไทย-สปป.ลำว ด้ ำ นจั ง หวั ด เลย
ประจำเดือนมีนำคม 2564 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนจำกด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ อำเภอท่ำลี่
ด่ ำ นศุ ล กำกรเชี ย งคำน อ ำเภอเชี ย งคำน จุ ด ผ่ อ นปรนบ้ ำ นนำข่ ำ อ ำเภอด่ ำ นซ้ ำ ย
แ ล ะ จุ ด ผ่ อ น ป ร น บ้ ำ น เ ห มื อ น แ พ ร่ อ ำ เ ภ อ น ำ แ ห้ ว มี มู ล ค่ ำ ก ำ ร ค้ ำ ร่ ว ม
จำนวน 1,410.36 ล้ำนบำท แยกเป็นมูล ค่ำกำรนำเข้ำ จำนวน 904.22 ล้ำนบำท
และมูลค่ำกำรส่งออก จำนวน 506.14 ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ -398.08 ล้ำนบำท
รับทราบ
5.5 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์ จ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศบริเวณจังหวัดเลย…

- 15 5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน พฤษภาคม 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)
ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม
ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

มติที่ประชุม

สภาวะอาการทั่ ว ไป เดื อ นพฤษภำคม ในช่ ว งต้ น เดื อ นลั ก ษณะอำกำศแปรปรวน
โดยยังคงมีอำกำศร้อนเกือบทั่วไป กับมีฝนฟ้ำคะนองในบำงวันจำกนั้นปริมำณกำรกระจำย
ของฝนจะเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบำงวัน เนื่องจำกลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่
พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทยตอนบนช่ ว งต้ น เดื อ น จะเปลี่ ย นเป็ น มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทย แระกอบกับจะมีร่องมรสุมพำดผ่ำนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนในบำงช่วง
สรุปในเดือนนี้ คาดว่า ปริมำณฝนรวมมำกกว่ำค่ำปกติประมำณร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยจะใกล้เคียงค่ำปกติ
รับทราบ
5.7 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน เมษายน 2564 (โครงการชลประทานเลย)
ฝนเฉลี่ยอำเภอเมืองเลย (สถำนีอุตุนิยมวิทยำ)
(เกณฑ์ฝนเฉลี่ย 30 ปี จ.เลย 1,237.5 มม./ปี)
- ฝนปี 2562 เท่ำกับ 625.9 มม. (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 49 %)
- ฝนปี 2563 – สะสมถึงวันนี้ เท่ำกับ 264.90 มม.
- ปริมำณน้ำในอ่ำงเก็บน้ำขนำดกลำง 14 แห่ง 88.558 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 76.46 %
ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มลดลง
- ปริมำณน้ำในอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก 121 แห่ง 18.092 ล้ำน ลบ.ม.
คิดเป็น 62.30 % ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- อ่ำงฯน้ำหมำน ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม. ระดับน้ำวันนี้ +308.92 ม.รทก.
ปริมำณน้ำวันนี้ 21.144 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 79.79 %
- อ่ำงฯน้ำเลย ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม. ระดับน้ำวันนี้ +292.33 ม.รทก.
ปริมำณน้ำวันนี้ 31.154 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 87.00 %
รับทราบ
5.8 รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)

พัฒนาการ จ.เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.9 จุลสำรผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง...

คลังจังหวัดเลย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 7

- 16 5.9 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลยและ
ผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือน มีนาคม
2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย เดือนมีนาคม 2564
เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนมีนำคม 2564 มีแนวโน้มขยำยตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำน
อุปทำนคำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคเกษตรและภำคบริกำร ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรมคำด
ว่ำจะหดตัว ส่วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ในขณะที่กำรบริโ ภคภำคเอกชน และกำรลงทุนภำคเอกชนคำดว่ำ จะหดตั ว
สำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัวลดลง
กิจกรรม Klang loei
วั น จั น ทร์ ที่ 19 เมษำยน 2564 เว ลำ 11. 00 น. นำยชั ย ธ วั ช เนี ย มศิ ริ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนในงำนทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้ำงตึก 10 ชั้น
โรงพยำบำล ณ ลำนบริ เ วณหน้ ำ ศำลำกลำงจั ง หวั ด เลย โดยนำงวรจิ ต ร์ ปั ญ ญำดี
คลังจังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัดเลย ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ฯ
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มีเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาญชัย คงทัน)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเลย

