
  
  

     
ที่ ลย 0017.3/ว 709        ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
          ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
          ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
         12 กรกฎำคม  2564 

เรื่อง    กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2564 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 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 6/2564 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564  ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนำยน 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 กรกฎาคม  2564  
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564 
ประจ าเดือนมิถุนายน 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 ... 
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1. ก ำหนดจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯ ครั้งที่ 7/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎำคม 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 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม Line Meeting ปิดไมโครโฟนในแอพพลิเคชันระหว่างประชุมด้วย              
พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อการเข้าร่วมประชุมฯ ภายในเวลา 10.00 น.ของวันที่จัดประชุม) และให้อ ำ เภอจัดส ่ง 
บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน  

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

  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 กรกฎาคม  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 6/2564 วันอังคารที่ 29  มิถุนายน 2564 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.  นำยชัยธวัช  เนียมศิริ   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.   นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
3.   นำยผดุงศักดิ์  หำญปรีชำสวัสดิ์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
4.   นำยณรงค์                   จนีอ่ ำ   รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
5.   พลตรีสระ  สินโสภำ   แทน ผบ.มทบ.28 
6.  พ.ต.อ.จักรภพ              ท้ำวฤทธิ์   แทนผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
7.   พ.อ.ทินพันธ์  ปำกแก้ว   แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท) 
8.    นำยศิริวัฒน์  พินิจพำนิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  
9.   นำยวรวัตร  สีหะ   อัยกำรจังหวัดเลย 
10. นำยสิงหเดช    แสงครุฑ     อัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 
11. นำยภูริธิษฐ์  เจริญทรัพย์  อัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย 

                                                                 และกำรบังคับคดีจังหวัดเลย 
12.  นำยชำญชัย  คงทัน   หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
13.  นำยปรีดำ   วรหำร   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
14.  นำยบัญชำ  ผลำนุวงศ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย 
15.  ร.อ.ชินทร  กุตัน   แทน ผบ.นพค.23 
16.  นำงวรจิตร์  ปัญญำดี   คลังจังหวัดเลย 
17.  นำงเบญจวรรณ  ตัญญ ู   พำณิชย์จังหวัดเลย 
18.  นำงไคริกำ  ศิระประภำเดโช  ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
19.  นำยส ำรวย  เข็มทองหลำง  อุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
20.  น.ส.จีรนันท ์  จันทร์พำณิชย์  แทน พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
21.  นำงจิรำพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย 
22.  นำยสมพงษ์  ผลพัฒนกุล  โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเลย 
23.  นำยสมศักดิ์  จินดำมณี  เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเลย 
24.  นำยรัชพล  พุฒิมำ   แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั จ.เลย 
25.  นำยคมสิทธิ์   สุริยวรรณ  พัฒนำกำรจังหวัดเลย 
26.  นำยดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย      
27.  นำยปัญญำ  ฤกษ์ใหญ่  แรงงำนจังหวัดเลย 
28.  นำงวษมล  มณีสุต   สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย 
29.  นำยโกวิท   แสนสุข   แทน ผอ.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
30.  นำยชลธิศักดิ์  ชำวปำกน้ ำ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
31.  นำยประดิษฐ์  อินตำพรม   เกษตรจังหวัดเลย 
32.  นำยสุวัฒน์   มัตรำช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
33.  นำยสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
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34.  นำยสุรินทร์   หำญมนัสเวทย์   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
35. นำยประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนเลย 
36.  นำยทรงพุฒิ   ชรินทร์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.เลย 
37.  นำงรวงทอง  พลธิรำช   วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
38.  ว่ำที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดำ   ยุติธรรมจังหวัดเลย/ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเลย 
39.  นำงอัจนำ   ทุยทรัพย์  ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดเลย 
40.  น.ส.สำยพิรุณ  วัฒนวงศ์สันติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเลย 
41.  นำงจุฑำมำศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเลย 
42.  น.ส. ธนวัน   กำส ี    ผอ.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย 
43.  น.ส.จำรวุรรณ  ปรีชำเดช  พลังงำนจังหวัดเลย 
44.  น.ส.สธุำสินี   สุดแสน   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง   
45.  นำยธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.เลย 
46.  นำยสุวิชชำ  เสี้ยมแหลม  แทน ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
47.  นำยไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำเลย หนองบวัล ำภ ู
48. นำยเริงฤทธิ์  ค ำหมู่   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3 
49.  นำยอนุสรณ์  คำมแสน  แทน ผอ.ส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 
50.  นำงสำวชนัญภรณ์  จันทะวัน   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย  
51.  นพ.อำทิตย์  เล่ำสุอังกูร  ผอ.โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์ 
52.  นำงสำวธัญรัศม์  ศรีริพรำหมณ์  ผอ.ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
53.  นำยสิรพงษ์  อัครโชติกุล  แทน ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๑   
54.  นำงอัศนีย์  นำรำศี   แทน ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเลยที่ ๒ (ด่ำนซ้ำย) 
55.  นำยธันว ์  สินธวำลัย  ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเลย 
56.  นำงสำวกุลปรำณี ชำลีวงศ ์  ผอ.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
57.  พ.ต.อ.ชนะพณ  สุวรรณศรีนนท์  ผู้ก ำกับกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง จังหวัดเลย 
58.  น.ส.สุนทรียำ  ทวิชำประสิทธิ์  นำยด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
59. นำยสุรัตน์  เรืองประยูร  นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
60. นำงภำวนำ  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสำมิตพ้ืนที่เลย 
61.  นำงสำววิชำดำ  จุ่นบุญ   ธนำรักษ์พ้ืนที่เลย 
62.  นำยบุญชู  ศรีไตรภพ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย 
63. นำงจำรุวรรณ  มำลำศรี   หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย 
64.  นำยเริงชัย  รักอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเลย 
65.  นำยสุริยัน  เสมำ   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
66.  นำงสำวกำญจนำพร  พันธิรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  
67.  นำงสำวนฤชล   สีดี   แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
68. นำยอภินันท์  จินพละ   ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
69.  นำยตรำครุฑ  ศิลำสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
70. นำยนิมิตร  ยังผ่อง   หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชท่ำลี่   
71.  นำยประภำศน์  โกษำจันทร์  แทน หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูเรือ 
72.  นำยถนอม  สมค ำ    แทน หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูกระดึง 
73.  นำยปฏิวัต ิ  ฮำมพิทักษ์  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูหลวง 
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74.  นำยไพรธำน  ว่องไว   แทน หน.เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ – ภูกระแต  
75. ร.ท.ธงชัย  รำชบัณฑิต  แทน ผบ.ร8 พัน1 
76.  ร.อ.ชัยชนะ  นำมมณี   แทน หน.สถำนีเรือเชียงคำน นรข. เขตหนองคำย 
77.  ร.ต.อ.สรรค์ชัย  โสดำ   แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.246 
78.  ร.ต.อ.หญิง โสรยำ  เนตรแสงศร ี  แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247  
79.  รศ.สมเจตน์  ดวงพิทักษ์  อธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
80.  ว่ำที่ร.ต.สุนทรชัย ศรีโบรำณ  แทน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย 
81.  น.ส.ตะวันฉำย  วงษ์ดวง   แทน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 52 จังหวัดเลย 
82.  นำยกิตติคุณ  บุตรคุณ   นำยอ ำเภอเมืองเลย 
83.  นำยภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอวังสะพุง 
84. ว่ำที่ร.ต.นครชัย  แสงมณี   นำยอ ำเภอเชียงคำน 
85. นำยนที  พรมภักดี  นำยอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
86. นำยพงษ์ธนนท์  ปัญญำประชุม  นำยอ ำเภอท่ำลี่ 
87. นำงสำวภูมำรินท์ คงเพียรธรรม  นำยอ ำเภอภูเรือ 
88. นำยกองโทเชษฐำ ขำวประเสริฐ  นำยอ ำเภอปำกชม 
89. นำยต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์  นำยอ ำเภอภูกระดึง 
90. นำยสุรเดช  สร้อยอุทำ  นำยอ ำเภอนำด้วง      
91. นำยไสว  เจริญศรี   นำยอ ำเภอภูหลวง 
92. นำยอภินันต์  สุวรรณโค  นำยอ ำเภอผำขำว 
93. นำยกฤษณะ  รักษ์มณี   นำยอ ำเภอเอรำวัณ 
94. นำยมนัสพันธ์  ดอนก้อนไพร  นำยอ ำเภอหนองหิน 
95. นำยเรืองเดช  สร้อยค ำ   นำยอ ำเภอนำแห้ว 
96.  พ.ต.ท.มหรรฆพันธ์ เพียงปรำชญ์  แทน ผกก.สภ.เมืองเลย 
97.  พ.ต.ท.อดุลย์  สุทธิแสน  แทน ผกก.สภ.วังสะพุง 
98.  พ.ต.ท.อัครนำวิน บุญประสิทธ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
99.  พ.ต.ท.ธนเดช  ชนะพล   แทน ผกก.สภ.ด่ำนซ้ำย 
100.  พ.ต.ท.อุดม  เป็งนวล   แทน ผกก.สภ.เอรำวัณ 
101.  พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ โพธิ์จันทร์  แทน ผกก.สภ.ภูกระดึง  
102.  พ.ต.ท.ยุทธนำ  มำเมือง   แทน ผกก.สภ.ภูหลวง 
103.  ร.ต.อ.สุรศักดิ์  วรนำม   แทน ผกก.สภ.นำด้วง 
104. พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ ประจันทร์  แทน ผกก.สภ.ผำขำว 
105.  พ.ต.ท.สมศักดิ์  ค ำมงคุณ  แทน ผกก.สภ.หนองหิน 
106.  พ.ต.ท.พัฒน์พงศ์ ทิพย์สุข   แทน ผกก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง  
107.  พ.ต.ท.บรรจง   เปรมอยู่   แทน ผกก.สภ.โพนทอง 
108.  นำยสังคม  นำเลำ   แทน ผอ.สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเลย 
109.  นำงนงค์นิตย์  เนียมศิริ   นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย/ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย 
110.  นำยเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง  แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย  
111.  นำยพูลสวัสดิ์  ภำคธูป   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย  
112.  นำยฉัตรชัย  ลีกระจ่ำง  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 

113.  นำยเสด็จ  สนธิมูล   แทน นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  
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114.  นำยกุลวัชร  ฟองชัย    โทรศัพท์จังหวัดเลย   บริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด  (มหำชน) 
115.  นำยมนัสพงษ์  จิตติพิมพ์  ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 
116.  นำยโกเมท  รำมศิริ   แทน ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย  
117.  นำยณัฐพล  เหลืองวงศ์ไพศำล  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย 
118.  นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ สนจ.เลย 
119.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  ผอ.กลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเลย 
120.  นำยนรำวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนจ.เลย  
121.  นำงมำนิตำ  จันโทวำท  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเลย 
122.  ว่ำที่ ร.ต.เกริก   กมลำนนท์  รก. ผอ.กลุ่มงำนศูนยด์ ำรงธรรม จ.เลย 
123.  นำยพรชัย  สถำผล   จ่ำจังหวัดเลย 
124.  น.ส.รัตนำพร  เทวะสัตย์  เสมียนตรำจังหวัดเลย 
125.  นำยสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
126.  นำยประวิทย์  ภิญโญ   เลขำนุกำร สนง. ศอก. ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ.เลย  
127. นำงนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
128.  นำยรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
129.  นำงผำนิตย์  ปรือปรัก  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
130.  นำงสำวภัทรำภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
131. น.ส.พัตรำภรณ์  มูลทำนี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
132.  นำยณัฐชัย  อนุมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
133.  นำยพรเทวำ  ศรีสุข   เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์  ส ำนักงำนจังหวัดเลย 
 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ประกันสังคมจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
2. สัสดีจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
3. จัดหำงำนจังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
4. สหกรณ์จังหวัดเลย       ติดรำชกำร 
5. ขนส่งจังหวัดเลย        ติดรำชกำร 
6. หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1  ติดรำชกำร 
8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2  ติดรำชกำร 
9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
10.  สรรพำกรพื้นที่เลย    ติดรำชกำร 
11. หัวหน้ำส ำนักงำนชั่งตวงวัด เขต 2 – 8 เลย    ติดรำชกำร 
12. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)   ติดรำชกำร 
13. ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    ติดรำชกำร 
14.  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย   ติดรำชกำร 
15.  ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
16.  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)    ติดรำชกำร 
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17.  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเลย(พืชสวน)   ติดรำชกำร 
18. ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เลย      ติดรำชกำร 
19. หัวหน้ำด่ำนกักสัตว์เลย       ติดรำชกำร 
20. หัวหน้ำโครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำเลย     ติดรำชกำร 
21. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย     ติดรำชกำร 
22. หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำล ำห้วยสัก    ติดรำชกำร 
23. ผบ.หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 22     ติดรำชกำร 
24. หน่วยประสำนงำนชำยแดนที่ 2      ติดรำชกำร 
25. สำรวัตรสถำนีต ำรวจท่องเที่ยว 6 กองก ำกับกำร 3 กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว ติดรำชกำร 
26. สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต ำรวจน้ ำ)     ติดรำชกำร 
27.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย     ติดรำชกำร 
28. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม      ติดรำชกำร 
29.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย   ติดรำชกำร 
30.  ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย   ติดภำรกิจ 
31. ผกก.สภ.เชียงคำน       ติดรำชกำร 
32. ผกก.สภ.ปำกชม        ติดรำชกำร 
33. ผกก.สภ.ท่ำลี่        ติดรำชกำร 
34.  ผกก.สภ.นำแห้ว        ติดรำชกำร 
35. ผกก.สภ.นำดินด ำ       ติดรำชกำร 
36. ผกก.สภ.โคกงำม        ติดรำชกำร 
37. ผกก.สภ.เชียงกลม       ติดรำชกำร 
38. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
39. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
40. ปลัดเทศบำลเมืองเลย       ติดรำชกำร 
41. ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวดัเลย      ติดภำรกิจ 
42. ผู้จัดกำรพ้ืนที่พิเศษเลย       ติดภำรกิจ 
43. ผอ.ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย    ติดรำชกำร 
44. ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
45.  ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย       ติดภำรกิจ 
46.  หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
47.  หัวหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    ติดรำชกำร 
48.  ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน เขตเลย     ติดภำรกิจ 
49.  ผอ.ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภำรกิจ 
50.  ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
51.  ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
52.  นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย    ติดภำรกิจ 
53.  ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย     ติดภำรกิจ 
54.  ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย      ติดรำชกำร 
55.  หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดเลย   ติดรำชกำร 
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56.  ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ)    ติดรำชกำร 
57.  ประธำนชมรมนำยก อบต. จังหวัดเลย (อบต.น้ ำสวย)   ติดรำชกำร 
58.  นักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนจังหวัดเลย     ติดรำชกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นำยสุติพงศ์  ศรีบุรินทร์  ปลัดอ ำเภอเอรำวัณ 
2. นำยฐำนิศร์  แสงสว่ำง  ปลัดอ ำเภอหนองหิน 
3. นำงนภำภรณ ์  แก้วค ำสอน  ปลัดอ ำเภอนำด้วง  
4. นำยวชิรำวุธ  วิไชโย   ปลัดอ ำเภอท่ำลี่ 
5. นำงนรีกำนต์  พรหมท้ำว  ปลัดอ ำเภอด่ำนซ้ำย 
6. นำยฐำนิศร์  แสงสว่ำง  ปลัดอ ำเภอหนองหิน 
7. นำยอำคม  ภูละคร   ปลัดอ ำเภอนำแห้ว 
8. นำยสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ  ปลัดอ ำเภอปำกชม 
9. นำยวำนิช  ศรีบุรินทร์  ปลัดอ ำเภอภูกระดึง 
10. น.ส.นุชนำรถ  บุญเอ้ือ   ปลัดอ ำเภอภูหลวง 
11. ว่ำที่ ร.ต.ธีรำทร  ชุมแก้ว   ปลัดอ ำเภอผำขำว 
12. นำยสมชำย   กลัดป้อม  แทน ปศุสัตว์อ ำเภอนำแห้ว 
13. ร.ท.ณัฏฐนนท์  พลวงษ์ศรี  แทน สัสดีอ ำเภอนำแห้ว 
14. นำยสุพจน์  อ้ำยมำ   เกษตรอ ำเภอนำแห้ว 
15. น.ส.วีรวรรณ  จันอักษร  แทน ผอ.โรงเรียนนำแห้ววิทยำ 
16. นำยสุรศักดิ์  มัชฌิมำ   แทน พัฒนำกำรอ ำเภอนำแห้ว 
17. นำยชัชชัย  เหมือนศรีชัย  แทน สำธำรณสุขอ ำเภอนำแห้ว 
18. นำยบัลลังค์  ศรีมงคล   แทน สำธำรณสุขอ ำเภอนำแห้ว 
19. นำงล ำไพร   แก้วสุวรรณ  แทน หัวหน้ำสถำนีควบคุมไฟป้ำภูสวนทรำย 
20. นำยชำยแดน   แก้วสุวรรณ  แทน หัวหน้ำสถำนีควบคุมไฟป้ำภูสวนทรำย 

 
 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 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   1.1  ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งใหม่/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. นำยชลธิศักดิ์  ชำวปำกน้ ำ  ต ำแหน่งเดิม  อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยเกษตร) 

   (ผู้อ ำนวยกำรต้น) ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงโตเกียว 
   ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย (ผู้อ ำนวยกำรต้น) 
                             ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย  

2. รองศำสตรำจำรย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
ได้รับแต่งตั้งให้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  

        3. นำยฉัตรชัย ลีกระจ่ำง ได้รับเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง นำยกเทศมนตรีเมืองเลย 

1.2  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอื่น เกษียณอายุราชการ  
ครบวาระด ารงต าแหน่ง 
      1. ผศ.ดร.เชำว์ อินใย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        2. นำยสัมพันธ์  คูณทวีลำภผล  นำยกเทศมนตรีเมืองเลย ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

   1.3  แหล่งท่องเที่ยวภูพระ  อ าเภอด่านซ้าย  
- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้ แหล่งท่องเที่ยวภูพระ อ ำเภอด่ำนซ้ำย   

เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวห้ำมพลำด  1 ใน 5 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.4  สถานการณ์โควิค   

- วันนี้ตรวจพบ 24 รำย เป็นสำยพันธุ์เดลต้ำ (อินเดีย) เกิดจำกบุคคล 2 กลุ่ม คือ        
คนใช้แรงงำนและคนขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล ที่กลับเข้ำมำในพ้ืนที่ จังหวัดเลย   
- กำรเข้ำมำในพ้ืนที่ ต้องรำยงำนตัวต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ภำยใน 3 ชั่วโมง  
- กำรกักตัว ให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ในแต่ละ
อ ำเภอที่จัดตั้งไว้ 
- มอบสถำนีต ำรวจตำมแนวชำยแดน ที่มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดเลย ตั้งด่ำนคัดกรอง
ประชำชนทีจ่ะเข้ำพ้ืนที่ 
- ประกำศให้สถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัดเลย  เปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน      
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนำยน 2564 ถึง 11 กรกฎำคม 2564  เป็น รูปแบบ Online และ 
On hand  
- ให้มีกำรปิดตลำดขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล  14 วัน 

1.5  พืชผลทางการเกษตร อ าเภอภูเรือ (แก้วมังกร)  ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลำดจ ำนวนมำก 
มอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ประกอบกำร/เกษตรกร โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
นำยโสภณ  สุวรรณรัตน์ ก ำกับดูแล  
1.6  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ขอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 
1.7  การศึกษาดูงานของ หัวหน้าส่วนราชการ ต้องมุ่งเน้น เพ่ือน ำควำมรู้มำต่อยอดในด้ำน        
กำรท่องเที่ยว และกำรสร้ำงรำยได้ 

   1.8 ขอควำมร่วมมือในกำรท ำควำมเข้ำใจสร้ำงควำมรับรู้ทำงสื่อดิจิทัล 
   1.9 ขอบคุณทุกภำคส่วนที่ให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำนของจังหวัดจนส ำเร็จลุล่วงด้วยด ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่5/๒๕64 ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕64   



                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕   
                             ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)                                       
หน.สนจ.เลย  - รำยงำนกำรประชุมฯ มีทั้งหมด  22   หน้ำ โดยส ำนักงำนจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชำสัมพันธ์         
หัวข้อ รำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯลฯ  แล้ว ตำมหนังสือจังหวัดเลย                
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว  584  ลงวันที่  14  มิถุนำยน   2564       

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕64   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕   
                             ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) ทุกวาระไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕64  
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่  28  พฤษภาคม  2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย) 

หน.สนจ.เลย      - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
              4.1  สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เดือน มิถุนายน 2564 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  
นพ.สสจ.เลย 
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/ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน...9 

http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
http://www.loei.go.th/LW%20ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ%20รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด%20ฯลฯ
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ขอเรียนเพ่ิมเติมว่ำ  กระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยให้ผู้ป่วยได้กลับเข้ำมำรักษำตัวที่
ภูมิล ำเนำ รวมถึงให้มีกำรอพยพแรงงำนกลับบ้ำน  ส ำหรับกำรฉีดวัคซีนแอสตรำเซเนกำ 
เนื่องจำกมีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) มำกขึ้น            
จึงเลื่อนก ำหนด  ซึ่งเดิมก ำหนดระหว่ำงจำกเดิม 16 สัปดำห์ ได้มีกำรปรับเวลำให้เร็วขึ้น
เป็น  10 สัปดำห์ 

ประธาน มอบขนส่งจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและอ ำเภอเมืองเลย เข้ำไปดูแลระบบ
ผู้โดยสำรที่เข้ำมำในพ้ืนที่จังหวัดเลย ณ ส ำนักงำนขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดเลย 

รอง ผอ.รมน.จงัหวัด ล.ย. กรณีต้องกำรก ำลังเสริมหรือเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนให้แจ้ง กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.           
ได้ตลอดเวลำ พร้อมให้กำรสนับสนุน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 

นพ.สาธารณสุข จ.เลย น าเสนอโดยวีดิทัศน์  เป็นรายอ าเภอ ดังนี้   
อ าเภอเอราวัณ 

1. กำรบริหำรจัดกำรขยะแบบครบวงจรในชุมชน วัด โรงเรียน 
2. กำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย อำหำรสะอำด อร่อย กำรเกษตรปลอดภัย 

ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบำย 3 ป. ปลูก ปรุง เปิบ)  
                                       อ าเภอเมืองเลย 

1. อำหำรปลอดภัยจำกสิ่งปนเปื้อน 
2. กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ                                       

                              4.3  โครงการตามงบประมาณภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด 
                                    (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย)  
เกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษำเกษตรของญี่ปุ่นขอข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกกำแฟในจงัหวัดเลย (ข้อมูลก ำลังกำรผลติ) 
จังหวัดเลย                     โดยจังหวัดเลยมีกลุ่มผู้ปลูกกำแฟ ในพ้ืนที่จ ำนวน 3 รำย  ได้แก่ อ ำเภอนำแห้ว 2 รำย และ 
    อ ำเภอท่ำลี่ 1 รำย (ข้อมูลจำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวดัเลย)  หำกส่วนรำชกำรใดมีข้อมูล 
    เพ่ิมเติม ขอควำมกรุณำแจ้งไดท้ี่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
ปศุสัตว์จังหวัดเลย กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมงบประมำณภำยใต้แผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

จังหวัด จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้ 
  1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดแพะเนื้อ งบประมำณ  1,904,100 บำท  

จัดอบรมเกษตรกร 250 รำย (12 อ ำเภอ ยกเว้น อ ำเภอด่ำนซ้ำยและอ ำเภอภูกระดึง) สนับสนุน
วัสดุสำธิตกำรเกษตร ตรวจเยี่ยม/ติดตำม ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด ได้ขับเคลื่อนโครงกำรภำยใต้
โครงกำรล้ำนละร้อยของธนำคำร ธ.ก.ส. เพ่ือให้เกิดอำชีพใหม่ให้เกษตรกรสร้ำงเครือข่ำยผู้เลี้ยงแพะ 
จังหวัดเลย 

 2. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อเพ่ือจ ำหน่ำย งบประมำณ  978,000 บำท  
จัดอบรมเกษตรกร 140 รำย (อ ำเภอเอรำวัณ ผำขำว หนองหิน วังสะพุ เมืองเลย เชียงคำน      
ด่ำนซ้ำย วังสะพุง) รวม 8 อ ำเภอ  สนับสนุนวัสดุสำธิตกำรเกษตรและตรวจเยี่ยม/ติดตำม  

 3. โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่ไข่ งบประมำณ  1,957,400 บำท  จัดอบรมเกษตรกร 280 รำย 
(14 อ ำเภอๆ  20 รำย) แผนกำรจัดฝึกอบรม 5 - 16 กรกฎำคม 2564 สนับสนุนวัสดุสำธิต
กำรเกษตร วัสดุเวชภัณฑ ์ตรวจเยี่ยม/ติดตำม  

มติทีป่ระชุม รับทราบ                                       
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/4.4 รำยงำนสถำนกำรณ์...11 



  4.4 รายงานสถานการณ์โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease)  
                              (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย) 
ปศุสัตว์จังหวัดเลย เกิดกำรระบำดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภำคม 2564 จ ำนวน 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอท่ำลี่     

ภูหลวง  เอรำวัณ  และต่อมำได้ระบำดครบทั้ง 14 อ ำเภอ  222 หมู่บ้ำน ป่วยทั้งสิ้น 
2,256 ตัว มีสัตว์ตำย 75 ตัว ยอดสัตว์ทั้งหมด 61,000 ตัวเกษตรกรได้รับผลกระทบ
ทั้งหมด 745 รำย และปศุสัตว์จังหวัดได้ประสำนปศุสัตว์อ ำเภอ เสนอเพ่ือประกำศ      
ภัยพิบัติฉกุเฉินส ำหรับเกษตรกร และเสนอขอสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป 

                              ๔.5  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563  –  25  มิถุนายน  2564  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
คลังจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอเรียนเพ่ิมเติมงบประมำณจ ำนวน 40 ล้ำน เปน็ครุภัณฑ์กำรศึกษำ (กำรซื้อคอมพิวเตอร์)     
ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 30 กันยำยน 2564 

 
 

-   12   - 
 

/ล ำดับผลกำรใช้จ่ำย...12



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังจังหวัดเลย ขออนุญำตเรียนเพ่ิมเติม เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560 รำยละเอียด
ปรำกฏตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว381  ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 
2564 โดยมีสำระส ำคัญ คือ เนื่องจำกขณะนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.2564 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของรัฐสภำ เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และสำมำรถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยเงินได้
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สอดคล้องกับนโยบำยเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยของรัฐบำล 
ขอให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติตำมหนังสือฉบับดังกล่ำวข้ำงต้น  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
              /หนังสือ ดว่นที่สุด...13 
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มติทีป่ระชุม รับทราบถือปฏิบัติ                                       

4.6  การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการประจ าจังหวัดเลย 
การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
(ส านักงานพลังงานจังหวัดเลย)  

พลังงานจังหวัดเลย โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ เกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนยังไม่ครบถ้วน จึงขอควำมกรุณำส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่ยังด ำเนินกำรบันทึก 
ไม่ครบถ้วนได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพ่ือส ำนักงำนพลังงำน     
จังหวัดเลยจะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  รำยละเอียดข้อมูลส่วนรำชกำร
หน่วยงำนปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  /4.7  กำรด ำเนินงำนศูนย์…14 
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4.7  การด าเนินงานศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย                  
ประจ าเดือน  มิถุนายน 2564 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

http://www.e-report.energy.go.th/


ปลัดจังหวัดเลย  -    กำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีจ ำนวน  15 ครั้ง    
- จติอำสำพระรำชทำน เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน  1,210 คน 
-   กำรรับสมัครจิตอำสำ ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลำรำชกำร ณ ส ำนักทะเบียน    
       อ ำเภอ  ทั้ง 14 ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย เดือน มิถุนำยน 2564 มีผู้สมัครจิตอำสำ      
     จ ำนวนทั้งสิ้น 54 คน 
-    ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 จังหวัดเลยมีจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวนทั้งสิ้น      
     62,869 คน  (ชำย 26,693 คน  หญิง 36,176 คน) 
- นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำ

พระรำชทำนจังหวัดเลย พร้อมด้วยจิตอำสำพระรำชทำน ร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำ
บ ำ เ พ ็ญ ส ำ ธ ำ ร ณ ป ร ะ โ ย ช น ์ “ ม ีแ ล ้ว แ บ ่ง ป ัน ” เ พื ่อ เ ฉ ล ิม พ ร ะ เ ก ีย ร ติ              
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื ่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ         
3 มิถุนำยน 2564  ณ วัดศรีสะอำด  บ้ำนหนองผ ำ หมู่ที่ 3  ต ำบลนำดินด ำ        
อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หน.สนจ.เลย  1. สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 ดังนี้ 
    รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด  22  เรื่อง 

- ยุติเรื่อง        6 เรื่อง 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    16 เรื่อง 

    ให้ค ำปรึกษำ (มำเอง/1567)         53 เรื่อง  
     2. ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย          
          ปีงบประมำณ 2564  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนำยน 2564 
       
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
             /5.2  สรุปผลกำรด ำเนินงำน…15 

              -  15  - 

5.2  สรุปผลการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

   (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 



นายกเหล่ากาชาด จ.เลย     
    

เหล่ากาชาดจังหวัดเลย 
Loei Province Red Cross Chapter 

 

  1. งานบรรเทาทุกข์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม จ านวน  มอบสิ่งของ 

-  มอบ "ชุดธำรน  ำใจ" ฝ่ำวิกฤตโควิด - 19 ให้กับผู้กักตวั 14 วัน 
ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อเฝ้ำระวังกำรแพร่
ระบำด ของเชื อโรคโควิด -19 จำกกำรประชำชนที่กักตวัเอง ซ่ึงไม่
สำมำรถประกอบอำชีพได้ มีรำยได้น้อย ฐำนะยำกจน ในพื นที่
จังหวัดเลย 

610 รำย 610 ถุง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  2. งานรับบริจาคโลหิต  ดวงตา  และอวัยวะ 

 

 

 

/แผนรับบริจำคโลหิต...16 

-  16 – 
 

 

ลักษณะงำน 
มอบสิ่งของ มอบเงินสงเครำะห ์

ครั ง รำย ครั ง รำย บำท 
อัคคีภัย  5 5 5 4 26,000 
อุทกภัย  - - - - - 
วำตภัย - - - - - 
อื่น ๆ  (โรคระบำด โควิด –19) 5 610 - - - 

รวม 10 615 5 4 26,000 

สรุปผลการด าเนินงานของเหลา่กาชาดจังหวัดเลย 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

      3. งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม จ ำนวน  

- เยี่ยมกลุ่มเปรำะบำงในสังคม ผู้ป่วย ผู้พิกำร ผูสู้งอำยุ และผู้ยำกไร ้
ภำยใต้กิจกรรม "วันกำชำด บรรเทำทุกข์ บ ำรุงสุข ปวงประชำ" ให้ควำม
ช่วยเหลือเบื องต้น พร้อมมอบเงิน เครื่องอุปโภค บรโิภค ที่นอนลม สุขำ
เคลื่อนที่ พัดลม และสิ่งของที่จ ำเป็น 

14 รำย 

                                                      4. งานจัดหารายได้ 
- งานรับสมัครสมาชิก  

ประเภทสมำชิก จ ำนวนผู้สมัคร บำท จ ำนวนสมำชิกปัจจุบัน 

กิตติมศักดิ ์ - -  32 
สำมัญตลอดชีพ 2 6,000 670 

รวม 2 6,000 702                                

 

 

 
 

                                       5. งานรัฐพิธี  ราชพิธี  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

/3 มิถุนำยน 2564...17 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3   ผลการด าเนินงานด้านการเกษตร (ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย) 
                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

/5.4  ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน…18 
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5.4  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของส านักงาน 
 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564   



 (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) 
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

       /5.5  สรุปภำวะกำรค้ำชำยแดนไทย– สปป.ลำว…19 
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5.5  สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 



พาณิชย์จังหวัดเลย 
 
พฤษภาคม  2564  (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)        

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

               5.6 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2564 
            (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
พาณิชย์จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

                              5.7 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน กรกฎาคม 2564              
                              (ส านักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)  
ผอ.อุตุนิยมวิทยาเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

   /5.8 รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ…20 
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 5.8 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2564  ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564   



          (โครงการชลประทานเลย) 
 

ผอ.โครงการ 
ชลประทานเลย 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.9 รายงานผลการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564  
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 

พัฒนาการจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.3 รำยงำนผลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ...21 

                   -  21  - 
 
พัฒนาการจังหวัดเลย 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.10 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
และผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน       
มิถุนายน 2564 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
 

คลังจังหวัดเลย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/5.11 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน…22 
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5.11 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

หน.สนจ.เลย  
แทน อธิการบดีม.ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  

นำยอ ำเภอเชียงคำน 7.1 ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำร หน่วยงำนทีจ่ะเข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอเชียงคำน               
แจ้งอ ำเภอทรำบด้วย   

 ประธำน -  ให้สว่นรำชกำร/หนว่ยงำน ฯลฯ ที่จะเข้ำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ทุกอ ำเภอ  ท ำหนังสือประสำนแจ้ง
พ้ืนที่ได้รับทรำบเพ่ือประสำนกำรปฏิบัติ ทั้งนี้กำรลงนำมในหนังสือต้องลงนำมโดยผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเลยอย่ำงน้อยที่สุดต้องลงนำมโดย รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัเลย ซึ่งก ำกับดูแลหน่วยงำน
ส่วนรำชกำรนั้นๆ  

 - กำรขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพลจำก กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.หรือ มณฑลทหำรบกท่ี 28 
เพ่ือร่วมในกำรด ำเนินงำนขอควำมกรุณำแจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยทรำบ เพื่อจะได้
ประสำนหน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้กำรสนับสนุนต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลำ 12.00 น. 
 

            ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                                        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

      (นำงนันทรี  พุ่มฉัตร)                                              (นำยชำญชัย  คงทัน) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                    หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเลย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

                         
 


