
  

   
     
ที่ ลย 0017.3/ว 584        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                  14    มิถุนำยน  2564 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 

เรียน ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๒๘, ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย,รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย  
อัยกำรจังหวัดเลย, อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย,อัยกำรคุ้มครองสิทธิฯ(ส.ค.ช.) ,  
ผบ.นพค.๒๓, รอง ผอ.รมน.จว.ลย. (ท) , ผบ.ร.๘ พัน ๑, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย, 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคทุกส่วน,หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำง, หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  , 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ, ผกก.สภ./สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยวฯ, นำยด่ำนศุลำกรท่ำลี่,  
นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน, ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๖,  
ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๗, ผบ.ทพ.๒๑, ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนำ - 
กำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริอ ำเภอด่ำนซ้ำย, นำยกเทศมนตรีเมืองเลย, นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง,                
ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย, ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย, ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย,          
ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย, ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,            
ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ ำสวย),        
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส ำนักงำนจังหวัดเลย และหัวหน้ำกลุ่มงำน ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม 

 

อ้ำงถึง  1. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 1089  ลงวนัท่ี 17  ธันวำคม 2563 
          2. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 265 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ผังที่นั่งฯ       จ ำนวน   1   ฉบับ 

ตำมที่จังหวัดได้จัดกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอฯลฯ ครั้งที่ 5/2564ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564  ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภำคม 2564   
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม 
ตำมอ้ำงถึง 2 นั้น  บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ   ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 22 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่    
หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง        
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 20  มิถุนายน  2564  
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ทุกวาระแล้ว 

เนื่องจำกปัจจุบันสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในประเทศ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวัง และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) ตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และตำมประกำศจังหวัดเลย เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)  ส ำนักงำนจังหวัดเลยจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดประชุม
คณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ ประจ ำปี พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564  เป็นต้นไป  ดังนี้ 

                                                                                           /1. ก ำหนดจัดประชุม ... 

 

 



      -   2   - 

1. ก ำหนดจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯ ครั้งที่ 6/2564 ในวันอังคำรที่ 29 มิถุนำยน 2564  
เวลำ 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
คอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้แทนกระทรวง     
หัวหน้ำหน่วยงำน นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอและผู้เกี่ยวข้อง รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย  พร้อมทั้งจัดประชุม                           
ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล  (Video Conference) ไปยังอ ำเภอทุกอ ำเภอ และออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting   
                         2.  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองเลย ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองเลย (สำมำรถรองรับ 
ผู้เข้ำประชุมได้ 30 คน)  หรือพิจำรณำเข้ำร่วมประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting ตำมควำมเหมำะสม 
(ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบประชุม Line Meeting ปิดไมโครโฟนในแอพพลิเคชันระหว่ำงประชุมด้วย 
และให้แจ้งรำยชื ่อ เข้ำร่วมประชุมภำยในเวลำ 10.00 น.ของวันที ่จ ัดประชุม )  และให้อ ำ เภอจัดส่ง 
บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน  

 3.  ส ำหรับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่อ ำเภออ่ืนให้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ   
ในพ้ืนที่ตนเอง ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล  (Video Conference)  หรือประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting 
ตำมที่เห็นเหมำะสม โดยให้ลงลำยมือชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐำนและเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมฯ แล้ว  ให้อ ำเภอ
จัดส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน 

  ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ทำงกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด,  
กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อ ำเภอทุกอ ำเภอ 
ภำคเอกชน ฯลฯ ทีจ่ังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุมด ำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้ง
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ หรือสำมำรถสแกนคิวอำร์โค๊ดเพ่ือรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกช่องทำงหนึ่ง 
ในวันประชุมฯ กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวำระประชุมฯ ให้จัดท ำข้อมูล  เป็นไฟล์ PDF 
และหำกประสงค์จะน ำเสนอเรื่องเป็น Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2564 หำกล่วงเลยก ำหนดวันที่แจ้ง ส ำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ 
ตำมหัวข้อที่ ได้รับแจ้งในกำรประชุมฯ เดือนถัดไป ส าหร ับลิงค ์การประชุมออนไลน์ผ่านระบบประชุม  
Line Meeting จะส่งให้ทราบในไลน์กลุ่มประชุมกรมการจังหวัดในช่วงเช้าของวันประชุมฯ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป   

 
         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                                                                  
         (นำยชำญชัย  คงทัน) 
              หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย    
  
 
 
         
กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐ 
โทรสำร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖   
 

“เมืองน่ำอยู่ เมืองแห่งกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ และกำรลงทุนภำยใต้กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 
 
 

mailto:loei.gsg@gmail.com


รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
         หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

------------------------------- 
    ผู้มาประชุม  

1.  นำยชัยธวัช  เนียมศิริ   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.   นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.   นำยผดุงศักดิ์  หำญปรีชำสวัสดิ์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
4.   พันเอกประเสริฐ  สิงขรเขียว  แทน ผบ.มทบ.28 
5.  พล.ต.ต.วรวัฒน์  มะลิ   ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
6.   พ.ต.เชิดชัย  โสรมรรค  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท) 
7.    นำยศิริวัฒน์  พินิจพำนิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  
8.   นำยพัฒนศักดิ์  ทิพสีลำด  แทน อัยกำรจังหวัดเลย 
9. นำยสิงหเดช    แสงครุฑ     อัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 
10. นำยเวชพล  วงศ์พิพัฒนโนภำส อัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย 

                                                                 และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
11. นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
12.  นำยอภิชำติ  สะบู่แก้ว  แทน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
13.  นำยบัญชำ  ผลำนุวงศ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
14.  ร.อ.ชินทร  กุตัน   แทน ผบ.นพค.23 
15.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นำยสมนึกชัย  รัชโพธิ ์   แทน พำณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นำงไคริกำ  ศิระประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นำยส ำรวย  เข็มทองหลำง  อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
19.  น.ส.จีรนันท ์  จันทร์ทำสิทธิ์  แทน พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
20.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย 
21.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
22.  นำยสมศักดิ์  จินดำมณี  เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
23.  นำยพำนเพชร  โฮมประเสริฐ  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั จ.เลย 
24.  นำยคมสิทธิ์   สุริยวรรณ  พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
25.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย      
26.  นำยปัญญำ  ฤกษ์ใหญ่  แรงงำนจังหวัดเลย 
27.  นำยสุทธิวิชญ ์  ทองมี   ประกันสังคมจังหวัดเลย 
28.  นำยสุรพงษ์  มูลพิมพ์   จัดหำงำนจังหวัดเลย 
29.  นำงวษมล  มณีสุต   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
30.  นำยวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหำ  ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
31.  นำยแมนสิงห์  จิตเจริญ   แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
32.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม   เกษตรจังหวัดเลย 
33.  นำยอภิรักษ์  พำนนูน   สหกรณ์จังหวัดเลย 
34.  นำยคณำยศ  คริอุณะ   แทน ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
35.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
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36.  นำยพิฆนะ  ชุมวิริยะสุขกุล  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
37.  นำงเบญจมำศ  ชัยด ำรงค์กุล  ขนส่งจังหวัดเลย 
38.  นำยประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
39.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
40.  นำงรวงทอง  พลธิรำช   วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
41.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ   ยุติธรรมจังหวัดเลย 
42.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
43.  น.ส.สำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
44.  นำงจุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
45.  น.ส. ธนวัน   กำส ี    ผอ.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย 
46.  น.ส.จำรวุรรณ  ปรีชำเดช  พลังงำนจังหวัดเลย 
47.  น.ส.สธุำสินี   สุดแสน   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง   
48.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
49.  นส.เยำวพำ   ล้อมณรงค์  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
50.  นำยสุวิชชำ  เสี้ยมแหลม  แทน ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
51.  นำยปฐมพงษ์  สมอฝำก  แทนผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบวัล ำภ ู
52.  นำงประณยำ  บุญลือ   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 1 
53.  นำงสรัญญำ  บุดดำ    แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2  
54.  นำยเริงฤทธิ์  ค ำหมู่   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3 
55.  นำยสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์  รก. ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 
56.  นำงสำวชนัญภรณ์  จันทะวัน   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย  
57.  นำงบุศรินทร์  เวศมโน   แทน ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์ 
58.  นำงนวิมล  วงศ์กุลจิตร  แทน ผอ.ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
59.  นำยสิรพงษ์  อัครโชติกุล  แทน ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
60.  นำงอัศนีย์  นำรำศี   แทน ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
61.  นำยธันว ์  สินธวำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
62.  น.ส.สุนทรียำ  ทวิชำประสิทธิ์  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
63.  น.ส.พีชญำดำ  ไชยภำษ ี  นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
64.  น.ส. อรุณีย์   วิศิษฎ์ชัยนนท์   สรรพำกรพื้นที่เลย 
65.  นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
66.  นำงสำววิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
67.  นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
68.  นำยบัญชำ   ภู่อมร   หัวหน้ำส ำนักงำนชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย 
69.  นำงจำรุวรรณ  มำลำศรี   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย 
70.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
71.  นำยวิญญู  เจ๊กชื่น   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย 
72.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
73.  นำงถนอมขวัญ  แพงมำพรหม   แทน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  
74.  น.ส.พรทิพย์  แพงจันทร์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม) 
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75.  นำยวิรัตน์  ทองเวียง  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
76.  นำยวีระพงษ์  ริมไธสง   แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน) 
77.  นำยอภินันท์  จินพละ   ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
78.  นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
79. นำยประยูร  สุริยะมณี  ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เลย 
80.  นำยนิมิตร  ยังผ่อง   หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่   
81.  นำยประภำศน์  โกษำจันทร์  แทน หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
82.  นำยคมสันต์  ก ำเนิดหล่ม  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง 
83.  นำยไพรธำน  ว่องไว   แทน หน.เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ – ภูกระแต  
84.  ร.อ.จ ำนงค์  หำบ้ำนแท่น  แทน ผบ.ร8 พัน1 
85.  พ.ต.ท.จักริน  เป็นสุข   แทน ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย 
86.  ร.อ.ชัยชนะ  นำมมณี   แทน หน.สถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย 
87.  ร.ต.อ.สงกรำนต์  วิจิตรปัญญำ  แทน สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต ำรวจน้ ำ) 
88.  ร.ต.อ.สุทิน  ทูลแก้ว   แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247 
89.  ผศ.ชัชชัย  พีรกมล   แทน อธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
90.  ว่ำที่ร.ต.สุนทรชัย ศรีโบรำณ  แทน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
91.  นำยสำยชล  ชมภู      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
92.  นำยกิตติชัย  กรวยทอง  ผอ.โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย  
93.  นำยกิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
94.  นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอวังสะพุง 
95. ว่ำที่ร.ต.นครชัย  แสงมณี   นำยอ ำเภอเชียงคำน 
96. นำยนที  พรมภักดี  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
97. นำยพงษ์ธนนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
98. นำงนันท์นภัส  บุญยะประทีป  แทน นำยอ ำเภอภูเรือ 
99. นำยกองโทเชษฐำ ขำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
100. นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
101. นำยสุรเดช  สร้อยอุทำ  นำยอ ำเภอนำด้วง      
102. นำยไสว  เจริญศรี   นำยอ ำเภอภูหลวง 
103. นำยอภินันต์  สุวรรณโค  นำยอ ำเภอผำขำว 
104. นำยกฤษณะ  รักษ์มณี   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
105. นำยมนัสพันธ์  ดอนก้อนไพร  นำยอ ำเภอหนองหิน 
106. นำยเรืองเดช  สร้อยค ำ   นำยอ ำเภอนำแห้ว 
107.  พ.ต.อ.ยศวัจน์            แก้วสืบธัญนิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
108.  พ.ต.อ.ส ำเนำว์  กรุยกระโทก  ผกก.สภ.วังสะพุง 
109.  พ.ต.ท.พิทักษ์  พิลำศรี   แทน ผกก.สภ.เชียงคำน 
110.  พ.ต.ท.อัครนำวิน บุญประสิทธ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
111.  พ.ต.ต.ประมวล สมำนทอง  แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
112.  พ.ต.ต.อภิชนฌำน ครำมสูงเนิน  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
113.  พ.ต.ท.นัฐพงษ์  สิงห์เถื่อน  แทน ผกก.สภ.เอรำวัณ 
114.  พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ โพธิ์จันทร์  ผกก.สภ.ภูกระดึง  
115.  พ.ต.ท.ธนเดช  หลำบมำลำ  แทน ผกก.สภ.ภูหลวง 
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116.  พ.ต.อ.ตรีกฤช  จงวิไล   ผกก.สภ.ปำกชม 
117.  ร.ต.อ.ประทีป  สิทธิจักร   แทน ผกก.สภ.นำด้วง 
118.  พ.ต.ท.มังกร  จินนะ   แทน ผกก.สภ.ท่ำลี่ 
119.  พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ ประจันทร์  แทน ผกก.สภ.ผำขำว 
120.  พ.ต.ท.ชยพล  พรเติม   แทน ผกก.สภ.หนองหิน 
121.  พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ บุญโชติ   ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง  
122.  พ.ต.อ.วีระพัน           สมสุข                         ผกก.สภ.โพนทอง 
123.  ร.ต.ท.อ ำพร  เรืองศรี                แทน ผกก.สภ.โคกงำม 
124.  ด.ต.ณัฐธีร ์  ชวำลวีระวัฒน์   แทน ผอ.สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเลย 
125.  นำงนงค์นิตย์  เนียมศิริ   นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย 
126.  นำยเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง  แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย   
127.  นำยนิคม  สุระเกตุ    แทน นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 

128.  นำยเสด็จ  สนธิมูล   แทน นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  
129.  นำยนิคม  สุระเกตุ    ปลัดเทศบำลเมืองเลย 
130.  นำยธรรมนูญ    ภำคธูป   ผู้จัดกำรพ้ืนที่พิเศษเลย 
131.  น.ส.ธนวัน  กำส ี   ผอ.สนง.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลย 
132.  นำยสมำนมิตร  กองลำแซ  แทน โทรศัพท์จังหวัดเลยบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 
133.  นำยโกเมท  รำมศิริ   แทน ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 
134.  นำยศิริชัย   สันต์สัมพันธ์กุล  ผอ.ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย  
135.  นำยณัฐพล  เหลืองวงศ์ไพศำล  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย 
136.  นำยสมเจตน์  แสงเจริญรัตน์  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
137.  นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
138.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
139.  นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย  
140.  นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
141.  น.ส.วิริยำภรณ์  อยู่นำน   แทน ผอ.กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม จ.เลย 
142.  นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
143.  นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย  
144.  นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง.ศอก.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ.เลย 
145.  น.ส.รัตนำพร  เทวะสัตย์  เสมียนตรำจังหวัดเลย 
146.  นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
147.  นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
148.  นำงผำนิตย์  ปรือปรัก  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
149.  นำงสำวภัทรำภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
150.  นำงสำวอภัสรำ สีปำ   นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
151.  น.ส.พัตรำภรณ์ มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
152.  นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
153.  นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์  ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผู้ไม่เข้ำประชุม... 
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ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
2. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  ติดรำชกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)   ติดรำชกำร 
6. ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
7. ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
8. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
9. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
10. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
11. หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง     ติดรำชกำร 
12. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
13. ผบ.หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 22     ติดรำชกำร 
14. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
15. สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว 6 กองก ำกับกำร 3 กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว ติดรำชกำร 
16. ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.246      ติดรำชกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิยำคม      ติดรำชกำร 
18. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์52    ติดรำชกำร 
19. ผกก.สภ.นำแห้ว        ติดรำชกำร 
20. ผกก.สภ.นำดินด ำ       ติดรำชกำร 
21. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
22. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
23. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
24. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
25. ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
26. ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
27.  ผอ.ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
28.  ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดภำรกิจ 
29.  หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
30.  ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
31.  หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดรำชกำร 
32.  ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
33.  นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
34.  ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
35.  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
36.  ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดรำชกำร 
37.  ประธำนชมรมนำยก อบต. จังหวัดเลย     ติดรำชกำร 

 
 

/ เริ่มประชุม... 
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 เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   โดยมี นำยชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนที่ประชุมฯ 5/2564 วันศุกร์ที่ 28 
พฤษภำคม 2564  เวลำ ๐๙.3๐ น. และได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
พิธีการก่อนประชุม ๑.  ผู้เข้ำร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  

2.  กำรมอบเงินสนับสนุนโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย “ที่ว่ำงสร้ำงอำหำร” ตำมแนวทำงปรัชญำ 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 14 อ ำเภอ ๆ  ละ 10,000 บำท  (ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย)  

                               3.  กำรมอบเงินจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำบุตรส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
                                           พนักงำนของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย และ 
                                   สมำชิกกองอำสำรักษำดิน ที่มีรำยได้น้อย แก่ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย        
                                   จ ำนวนเงิน 30,000 บำท  (ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย)       
                                   4.  กำรมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐำนะแก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร 

    ที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หลักสูตรพัฒนำกรก่อนประจ ำกำร 
    รุ่นที่ 114 จ ำนวน 4 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย)  

                                   5. ข่ำวเด่นรอบเดือน พฤษภำคม 2564   (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งใหม่/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1.  นำยสำยชล  ชมพู  ต ำแหน่งเดิม รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 

วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย จังหวัดเลย 

 2.  นำยสุรพงษ์  มูลพิมพ์ ต ำแหน่งเดิม เลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
กรมกำรจัดหำงำน ให้รักษำรำชกำรแทนจัดหำงำนจังหวัดเลย 

3. นำยพงษ์ธณนท์ ปัญญำประชุม  ต ำแหน่งเดิมนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น)    
อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง)  
อ ำเภอรัตนวำปี   จั งหวัดหนองคำย ได้รับกำรแต่งตั้ ง ให้ มำด ำรงต ำแหน่ ง  

          นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย  
4. นำยต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ ต ำแหน่งเดิมนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอหนองหิน

จังหวัดเลย รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

5. นำยนที พรมภักดี  ต ำแหน่งเดิมนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอนำแห้ว  
จังหวัดเลย รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย  
ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

 6. นำยอภินันต์ สุวรรณโค  ต ำแหน่งเดิมหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง            
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย  รักษำกำรในต ำแหน่ง นำยอ ำเภอ           
(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้รับกำรแต่งตั้ง(ย้ำย)ให้ด ำรงต ำแหน่ง
นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอผำขำว จังหวัดเลย  

 7. นำยเรืองเดช สร้อยค ำ ต ำแหน่งเดิมจ่ำจังหวัดพิจิตร ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพิจิตร  
ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอนำแห้วจังหวัดเลย  

 8. นำยสุรเดช  สร้อยอุทำ ต ำแหน่ง เดิมหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง        
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเสำไห้ จังหวัดสระบุรี  ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง
นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอนำด้วง  จังหวัดเลย 

/9.  นำยมนัสพันธ์  ดอนก้อนไพร… 
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9.  นำยมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร ต ำแหน่งเดิมหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง        
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง
นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

                       10. นำยไสว เจริญศรี ต ำแหน่งเดิมจ่ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์  
   ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอภูหลวง   
                      จังหวัดเลย  
                       12. นำยกฤษณะ  รักษ์มณี  ต ำแหน่งเดิมหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ที่ท ำกำร         
                       ปกครองอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้รับกำรแต่งตั้งให้มำด ำรง 
                       ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอเอรำวัณ  จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2   ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีจังหวัดอื่น  

1. นำงสำวกรรณิกำ  ยอดสง่ำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย จังหวัดเลย 
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

                                 2. นำยกฤษฎำ  โพธิ์ชัย นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย  
                               ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ 
                       3. นำยประชำ  แสนกลำง นำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน  
                               รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย     
                               ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู  
                       4. นำยปิยะชำย  ศรีบุรินทร์  หวัหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ที่ท ำกำรปกครอง 
                               อ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น) อ ำเภอภูหลวง  
                               จังหวัดเลย  ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ  (ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ 
                       5. นำยวิทยำ  สันติกุล หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ที่ท ำกำรปกครอง 
                               อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก  รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรต้น)     
                               อ ำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย  ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ(ผู้อ ำนวยกำรสูง)  
                               อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 ขอบคุณทุกหน่วยงำนภำครัฐ , ภำคเอกชน , มณฑลทหำรบกที่ 28 , ร.8พัน 1 , 
กรมที่ทหำรพรำนที่ 22 , กองร้อย ตชด.247 , ต ำรวจภูธร , อ ำเภอภูเรือ , ก ำนัน, 
ผู้ ใหญ่บ้ำน, อำสำสมัคร, มูลนิธิกู้ภัย ทุกท่ำนที่ช่วยติดตำมค้นหำผู้สูญหำยในป่ำ  
ต ำบลปลำบ่ำ อ ำเภอภูเรือ  
1.4 ขอบคุณ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย บุคลำกร
ของโรงพยำบำล อำสำสมัครสำธำรณสุข 5 ทหำรเสือ ทุกท่ำน และทุกภำคส่วน ที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรสกัดกั้นยับยั้งเชื้อ COVID- 19 โดยเฉพำะกำรค้นหำเชิงรุกช่วยท ำให้ 
กำรแพร่ระบำดของโรคลดน้อยลง ทั้งนี้ ในกำรฉีดวัคซีนนั้นจังหวัดเลยเร่งด ำเนินกำรในกำรฉีดให้ได้ 
จ ำนวน 700 คน/วัน เพ่ือลดกำรแพร่ระบำดเชื้อ COVID- 19 โดยได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ด่ำนหน้ำ ได้ท ำกำรจัดเตรียมสถำนที่ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนที่ 2 ส ำหรับประชำชนผู้ที่ลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีน ในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ณ ศำลำประชำคมอ ำเภอเมืองเลยซึ่งจะท ำกำรทดลองฉีดวัคซีนวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 นี้  
มอบหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลยประสำนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลเลย นำยอ ำเภอเมืองเลย ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 2 
มิถุนำยน 2564 

/1.5  เรื่องปรำบปรำมยำเสพติด… 



- 8 - 
 
1.5  เรื่องปรำบปรำมยำเสพติดให้ส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมเขตชำยแดน 
ช่วยป้องกัน/ปรำบปรำมยำเสพติดที่ลักลอบน ำเข้ำผ่ำนทำงล ำน้ ำโขง โดยมีกำรป้องกัน/
รณรงค์ให้รู้ โทษและพิษภัยของยำเสพติดตลอดจนน ำผู้ที่ติดยำเสพติดเข้ำมำบ ำบัด 
ให้ได้มำกที่สุด 
1.6 ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำรหน่วยงำนช่วยรณรงค์ปลูกผักหลังบ้ำนพื้นท่ีว่ำงเพ่ือน ำมำ
แบ่งปันบริโภค 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1. สถำนกำรณ์น้ ำซึ่ง ณ ปัจจุบันมีปริมำณน้ ำค่อนข้ำงเยอะ ค่ำเฉลี่ยแต่ละปีอยู่ที่  
1200 มิลลิเมตร/ปี ส่วนปี 2564 อยู่ที่ 1400 มิลลิเมตร ฉะนั้นปริมำณน้ ำจังหวัดเลย
จะเยอะกว่ำปีที่ผ่ำนมำ สิ่งที่เรำจะต้องเตรียมคือ ขอให้ส่วนรำชกำรหน่วยงำน อ ำเภอ 
เต รี ยมคว ำมพร้ อม จั ดท ำแผนบริห ำรควำม เสี่ ย ง น้ ำ ป่ ำ ไหลหลำก  ดิ นส ไลด์  
และให้ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย รำยงำนปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำทั้ง 14 แห่ง ทุกวัน  
เพ่ือเป็นกำรบริหำรจัดกำรและเฝ้ำระวัง 

2. เรื่องกำรเกษตร ขณะนี้ผลิตผลทำงกำรเกษตรของเรำคือมะม่วงมีรำคำตกต่ ำ
ผลกระทบมำจำกไม่สำมำรถส่งออกจ ำหน่ำยนอกประเทศได้ ให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย
และหอกำรค้ำจังหวัดเลย ช่วยบริหำรจัดกำรผลผลิตของเกษตรกรให้ด้วยและผลผลิตต่อ
จำกมะม่วงคือแก้วมังกรซึ่งอยู่ระหว่ำงส ำรวจว่ำจะมีผลผลิตออกมำมำกเท่ำไหร่และ
สำมำรถกระจำยสินค้ำได้มำกน้อยเพียงใด มอบส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำตลำด
รองรับให้ด้วย 

3. เรื่องกำรเบิกจ่ำยของจังหวัดเลยค่อนข้ำงดี แต่อย่ำงไรก็ตำมอย่ำดูที่ล ำดับ
เพรำะยังมีกำรเบิกจ่ำยที่ค่อนข้ำงต่ ำอยู่ให้ส่วนรำชกำรหน่วยงำนเร่งเบิกจ่ำยแล้วเสร็จด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่4/๒๕64 ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕64   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29  เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕   
                             ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)                             
                     - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด  16   หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th  ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่  
หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ แล้ว  ตำมหนังสือจังหวัดเลยที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว  457  ลงวันที่  
13 พฤษภำคม   2564       

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕64 ประจ าเดือน  
เมษายน  ๒๕64 ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29  เมษายน 2564   
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕64  
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29 เมษายน  2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย 

- ไม่มี    - 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี 4... 

หน.สนจ.เลย 

รอง ผวจ.  
นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

4.1  สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เดือน พฤษภาคม 2564 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  การขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
                              (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 
                                       อ าเภอนาด้วง 
                                       - โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO Be Number One) 
มติที่ประชุม  รับทราบ                                    
                                       อ าเภอภูหลวง 

1. กำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
2. กำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของแมลงวันในพื้นท่ี 
3. กำรดูแลผู้มีภำวะพ่ึงพิงและผู้ยำกล ำบำก 

มติที่ประชุม  รับทราบ        

/4.3 สถำนกำรณ์โรคลัมปีสกินในโคและกระบือ… 

 

นพ.สสจ.เลย 

นอ.นาด้วง 

นอ.ภูหลวง 



คลังจังหวัด 
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                              4.3 สถานการณ์โรคลัมปีสกินในโคและกระบือ จังหวัดเลย (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๔.4  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563  –  21 พฤษภาคม  2564  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
และผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของจังหวัดเลย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2564)  

งบประมาณส่วนราชการ (function) ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 5,437.09 ล้ำนบำท 
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,185.75 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
3,277.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60.29 กำรใช้จ่ำยจ ำนวน 4,463.65 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 82.10 ผลกำรใช้จ่ำย เงินงบประมำณของจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 
28 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 

1) รำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,459.45 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 13.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
2,125.22 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86.41 กำรใช้จ่ำยจ ำนวน 2,138.93 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 86.97 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ     ของจังหวัดเลย อยู่ล ำดับที่ 26 
ของประเทศ  

 
 

/2)รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ 
 

ผู้แทน ปศุสัตว์จ.เลย 
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2) รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,977.64 ล้ำนบำท  

จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 1,172.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
1,152.68 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38.71 กำรใช้จ่ำยจ ำนวน 2,324.72 ล้ำนบำท 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  7 8 . 0 7  ผ ล ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย เ งิ น ง บ ป ร ะม ำ ณ ข อ ง จั ง ห วั ด เ ล ย  
อยู่ล ำดับที่ 31 ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 199.41 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 83.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 79.40 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 39.82 กำรใช้จ่ำยจ ำนวน 163.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
81.83 ภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 20 ของประเทศ จ ำแนก ดังนี้ 

1) งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 36.09 ล้ำนบำท  
จัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS จ ำนวน 0.65 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
14.66 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 40.61 กำรใช้จ่ ำยจ ำนวน 15.31 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 42.42 ผลกำรใช้จ่ำยอยู่ล ำดับที่ 24 ของประเทศ 

2) งบรำยจ่ำยลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 163.32 ล้ำนบำท จัดท ำใบสั่ง
ซื้ อสั่ งจ้ ำ ง  (PO)  ในระบบ GFMIS จ ำนวน 83.13 ล้ ำนบำท เบิกจ่ ำยจ ำนวน 
64.74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.64 กำรใช้จ่ำยจ ำนวน 147.87 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 90.54 ผลกำรใช้จ่ำยอยู่ล ำดับที่ 24 ของประเทศ  

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2563) จ ำนวนทั้งสิ้น 
1,554.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 1,290.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.01 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์ 
5.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 

  1. สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด  20  เรื่อง 
ยุติเรื่อง    4 เรื่อง 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  16 เรื่อง 
ให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567) 68 เรื่อง 

2. ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย                 
              ปีงบประมาณ 2564  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 
              2564       

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ   
 
 
 
 

/5.2  กำรรับสมัคร… 
 

    ผู้แทน หน.สนจ.เลย 
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5.2  การรับสมัคร อาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID-19/การจัดสรรอาสาสมัคร 

                              ไปยังหน่วยงานที่ต้องการ (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม          รับทราบ   
 
 

/5.3  สรุปผลกำรด ำเนินงำนของเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย … 

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย 
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5.3  สรุปผลการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

   (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนรับบริจำคโลหิต... 

    นายกเหล่ากาชาด จ.เลย 
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มติที่ประชุม          รับทราบ   
/5.4 กำรด ำเนินกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน… 
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5.4 การด าเนินการศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

                                   (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม          รับทราบ   
                              5.5   สถานการณ์ทางการเกษตร (ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม          รับทราบ   

/5.6  ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ… 

    ปลัดจังหวัดเลย 

    เกษตรจังหวัดเลย 
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5.6  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจ าเดือน พฤษภาคม  2564    
(ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม          รับทราบ   

5.7  สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
เมษายน  2564  (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)        
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 
 
 

/5.8  ข้อมูลภำพรวมเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัดเลย… 
 

พาณิชย ์จ.เลย 

    ท่องเท่ียวและกีฬา จ.เลย 
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   5.8  ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 30  เมษายน  2564 
            (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

5.9  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเลย (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย) 
เรื่อง สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ จังหวัดเลย 
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทศ. ได้ด ำเนินกำรจัดกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โดยกำรสอบ 
ต้องเป็นไปตำมควำมสมัครใจของนักเรียน ก ำหนดกำรสอบ O-NET ดังนี้ 
๑. ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ สอบวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศผลสอบวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ 
๒. ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ๓ สอบวันที่ ๑๓-๑๔ มีนำคม ๒๕๖๔ ประกำศผลสอบวันที่ ๒๒ เมษำยน  ๒๕๖๔ 
๓. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ สอบวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๔ และ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔ 
ประกำศผลสอบวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ 

จ านวนสถานศึกษา    
สถำนศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีนักเรียนเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำแนกรำยสังกัด มีจ ำนวนสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

/ตำรำงที่ ๑ จ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวัดเลย… 
 
 

พาณิชย ์จ.เลย 

ศึกษาธิการ จ.เลย 
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ตำรำงที่ ๑ จ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีนักเรียนเข้ำรับกำรทดสอบ O-NET 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ได้จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรทดสอบเป็นค่ำสถิติพ้ืนฐำนจ ำแนกตำมสังกัด ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ , ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ดังนี้ 
๑. ผลวิเครำะห์คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำแนกตำมสังกัด ดังนี้ 
       - ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ วิชำ เท่ำกับ ๔๒.๑๓ 
       - ระดับจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ วิชำ เท่ำกับ ๓๘.๓๙ 
       - เมื่อจ ำแนกตำมสังกัด ปรำกฏว่ำ โรงเรียนสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๔๗.๑๓ 
รองลงมำได้แก่ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๔๔.๒๒ และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
(ในจังหวัดเลย) คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๗.๙๑ ตำมล ำดับ 
 ๒. ผลวิเครำะห์คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำแนกตำมสังกัด ดังนี้ 
       - ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ วิชำ เท่ำกับ ๓๖.๐๑   
      - ระดับจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ วิชำ เท่ำกับ ๓๔.๑๐ 
       - เมื่อจ ำแนกตำมสังกัด ปรำกฏว่ำ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เลย-หนองบัวล ำภู มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๘.๐๕ 
รองลงมำได้แก่ โรงเรียนสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๗.๐๑ และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
(ภำยในจังหวัดเลย) คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๐.๗๔ตำมล ำดับ 

 ๓. ผลวิเครำะห์คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมสังกัด ดังนี้ 
       - ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชำ เท่ำกับ 33.79 
       - ระดับจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชำ เท่ำกับ 30.88      

- เมื่อจ ำแนกตำมสังกัด ปรำกฏว่ำ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเลย-หนองบัวล ำภู มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 31.71 
รองลงมำได้แก่  โรงเรียนสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
26.63 และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน คะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ 26.69 ตำมล ำดับ 

มติที่ประชุม          รับทราบ    
 

/5.10 ขอขยำยเวลำในกำรยื่นค ำขออนุญำต… 
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5.10 ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม          รับทราบ        
 

/5.11 กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศบริเวณจังหวัดเลย... 

ทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
จ.เลย 



ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยาเลย 

 

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย 
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 5.11 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน มิถุนายน 2564              

                              (ส านักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)  

สภาวะอาการทั่วไป   เดือนมิถุนำยนในช่วงประมำณครึ่งแรกของเดือนบริเวณจังหวัดเลยจะมีฝนตก
ชุกและต่อเนื่องโดยจะมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่กับจะมีฝนตกในบำงวันจำกนั้นช่วงครึ่ง
หลังของเดือนประมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจำกช่วงประมำณครึ่งแรกของเดือน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศยังคงมีก ำลังอ่อนลงประกอบกับจะมีร่อง
มรสุมพำดผ่ำนบริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือในบำงช่วงและจะเลื่อนขึ้นไปพำดผ่ำน
บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ในช่วงปลำย 
สรุปในเดือนนี้ คาดว่า ปริมำณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่ำปกติ 
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยมีก ำลังแรงขึ้น จึงขอให้ประชำชนติดตำมข่ำวพยำกรณ์
อำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำไว้ด้วย 

มติที่ประชุม          รับทราบ       
          5.12 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2564  ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564  (โครงการชลประทานเลย) 

ฝนเฉลี่ยอ ำเภอเมืองเลย (สถำนีอุตุนิยมวิทยำ)  
(เกณฑ์ฝนเฉลี่ย 30 ปี จ.เลย 1,237.5 มม./ปี) 
- ฝนปี 2562 เท่ำกับ 625.9 มม. (ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 49 %) 
- ฝนปี 2563 – สะสมถึงวันนี้ เท่ำกับ 422.50 มม. 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 14 แห่ง 87.810 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น  75.82 % 
ของควำมจุ (ควำมจุอ่ำง 115.820 ล้ำนลบ.ม.)  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
- ปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก 121 แห่ง 18.633 ล้ำน ลบ.ม.  
คิดเป็น  64.16 % ของควำมจุ(ควำมจุอ่ำง 28.722 ล้ำนลบ.ม.)    มีแนวโน้มลดลง 
- อ่ำงฯน้ ำหมำน  ควำมจุอ่ำง 26.500 ล้ำนลบ.ม. ระดับน้ ำวันนี้ +309.38 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 22..041 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 83.17 % 
- อ่ำงฯน้ ำเลย  ควำมจุอ่ำง 35.807 ล้ำนลบ.ม. ระดับน้ ำวันนี้ +291.20 ม.รทก. 
ปริมำณน้ ำวันนี้ 26.977 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 75.34 % 

มติที่ประชุม  รับทราบ      
5.13 รายงานผลการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน เมษายน  2564  

     (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ     
/5.14 จุลสำรผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง… 

พัฒนาการ จ.เลย 

 



คลังจังหวัดเลย 

 

สถิติจังหวัดเลย 
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5.14 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
และผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน       
พฤษภาคม 2564 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย เดือนเมษายน 2564 
เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนเมษำยน 2564 มีแนวโน้มขยำยตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำน
อุปทำนคำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำคเกษตรและภำคบริกำร ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรมคำด
ว่ำจะหดตัว ส่วนด้ำนอุปสงค์คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน 
กำรใช้จ่ำยภำครัฐ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส ำหรับอัตรำเงินเฟ้อคำดว่ำจะปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
คลัง ประกำศเพ่ิมเงิน “เรำชนะ – ม.33  
เรำรักกัน” อีก 2,000 บำท พร้อมเคำะ 
วันจ่ำยแล้ว 
โดยโครงกำร เรำชนะ – ม.33 เรำรักกัน  
สำมำรถใช้จ่ำยได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 
กิจกรรม Klang loei 
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภำคม 2564 เวลำ 14.00 น. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย 
เข้ำร่วมรับฟังกำรถ่ำยทอดควำมรู้  เรื่อง “ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรอง
รำชกำร พ.ศ. 2562” ผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
4.15  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2565” (ส านักงานสถิติจังหวัดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

/5.16  ประชำสัมพันธโ์ครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ… 



                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม           
      (นางนันทรี   พุ่มฉัตร)                                    
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                            

  ว่าที่ ร.ต.              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (เกริก  กมลานนท์)     
            ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ                                     
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5.16  ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ     
ในพื้นที่จังหวัดเลย จ านวน 1 ต าบล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 – ธันวาคม 
2564  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี- 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี- 

 
                    

          เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
                          
 

 
 
 
 
 
 


