ที่ ลย 0017.3/ว 822

สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
13 สิงหำคม 2564

เรื่อง

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎำคม 2564

เรียน ผู้ บั ญ ชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๒๘, ผู้ บัง คั บกำรตำรวจภู ธ รจั ง หวั ด เลย,รองผู้ ว่ำ รำชกำรจัง หวัด เลย
อั ยกำรจั งหวั ดเลย, อั ยกำรจั งหวั ดคดี เยำวชนและครอบครั วจั งหวั ดเลย,อั ยกำรคุ้ มครองสิ ทธิ ฯ(ส.ค.ช.),
ผบ.นพค.๒๓, รอง ผอ.รมน.จว.ลย.(ท) , ผบ.ร.๘ พั น ๑, นำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด เลย,
หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคทุกส่วน,หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำง, หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ,
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,นำยอำเภอทุกอำเภอ, ผกก.สภ./สำรวัตรสถำนีตำรวจท่องเที่ยวฯ, นำยด่ำนศุลำกรท่ำลี่,
นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน, ผกก.ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย, สว.ส.รน.๑ กก.๑๑ บก.รน., ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๖,
ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๗, ผบ.ทพ.๒๑, ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริอำเภอด่ำนซ้ำย, นำยกเทศมนตรีเมืองเลย, นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง,
ประธำนหอกำรค้ ำจั งหวัดเลย, ประธำนสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนจั งหวั ดเลย, ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย,
ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจั งหวัดเลย, ประธำนชมรมกำนันผู้ ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,
ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย),
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสำนักงำนจังหวัดเลย และหัวหน้ำกลุ่มงำน ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม
อ้ำงถึง 1. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 1089 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 265 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564
สิ่งที่ส่งมำด้วย ผังที่นั่งฯ

จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่ จั งหวั ดได้ จั ดกำรประชุ มคณะกรมกำรจั งหวั ด หั วหน้ ำส่ วนรำชกำร/หน่ วยงำนรั ฐวิ สำหกิ จ
นำยอำเภอทุกอำเภอฯลฯ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎำคม 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎำคม 2564
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรั ก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมอ้ำงถึง 2 นั้น บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีจำนวนทั้งสิ้น 20 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่
หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (สานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอานวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564
ประจาเดือนกรกฎาคม 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 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหำคม 2564
เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
คอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้แทนกระทรวง
หัว หน้ำหน่ว ยงำน นำยอำเภอทุกอำเภอและผู้เ กี่ยวข้อง รำยละเอีย ดตำมสิ่งที่ส่งมำด้ว ย พร้อมทั้งจัดประชุม
ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) ไปยังอำเภอทุกอำเภอ และออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting
2. กำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย (สำมำรถรองรับ
ผู้เข้ำประชุมได้ 30 คน) หรือพิจำรณำเข้ำร่วมประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting ตำมควำมเหมำะสม
(ทั้งนี้ ให้ ผู้ เข้ำร่ ว มประชุม ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting ปิดไมโครโฟนในแอพพลิเ คชัน ระหว่ำ งประชุม ด้ว ย
และให้แ จ้ง รำยชื ่อ เข้ำ ร่ว มประชุม ภำยในเวลำ 10.00 น.ของวัน ที ่จ ัด ประชุม ) และให้อ ำเภอจัด ส่ง
บั ญชีร ำยชื่อผู้ เข้ำร่ ว มประชุม ณ ที่ว่ำกำรอำเภอให้ จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน
3. สำหรับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภออื่นให้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ
ในพื้นที่ตนเอง ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) หรือประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Line Meeting
ตำมที่เห็นเหมำะสม โดยให้ลงลำยมือชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐำนและเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมฯ แล้ว ให้อำเภอ
จัดส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ทำงกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด,
กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่ว ยงำน 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 สิงหาคม 2564 หำกล่วงเลยกำหนดวันที่แจ้ง สำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ
ตำมหั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ในกำรประชุ ม ฯ เดื อ นถั ด ไป ส าหรับ ลิง ค์ก ารประชุม ออนไลน์ ผ่ า นระบบประชุ ม
Line Meeting จะส่งให้ทราบในไลน์กลุ่มประชุมกรมการจังหวัดในช่วงเช้าของวันประชุมฯ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชำญชัย คงทัน)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย

กลุ่มงำนอำนวยกำร
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐
โทรสำร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ฯลฯ
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชัยธวัช
2. นายโสภณ
3. นายผดุงศักดิ์
4. นายณรงค์
5. พ.อ.อ่านวย
6. พ.ต.อ.จักรภพ
7. พ.อ.ทินพันธ์
8. นายศิริวัฒน์
9. นายวรวัตร
10. นายสิงหเดช
11. นายเวชพล

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หาญปรีชาสวัสดิ์
จีนอ่า
ยอดพันธ์
ท้าวฤทธิ์
ปากแก้ว
พินิจพานิชย์
สีหะ
แสงครุฑ
วงศ์พิพัฒนโนภาส

12. นายชาญชัย
13. นายสิริพงษ์
14. นายบัญชา
15. น.ต.โยธิน
16. นางวรจิตร์
17. นางเบญจวรรณ
18. นางไคริกา
19. นางสาวกาญจน์ชนิตา
20. นายณัฐพงศ์
21. นางจิราพร
22. นายสมพงษ์
23. นายธนกฤต
24. นายยศกร
25. นายคมสิทธิ์
26. นายดิษพล
27. นายปัญญา
28. นางวษมล
29. นายสุทธิวิชญ์
30. นายสุรพงศ์
31. นายวิเชียร
32. นายชลธิศักดิ์

คงทัน
วัฒนศรีทานัง
ผลานุวงศ์
กุลศิลป์
ปัญญาดี
ตัญญู
ศิระประภาเดโช
สินครบุรี
พรชัย
เทียนพิทักษ์
ผลพัฒนกุล
สินธพ
สุขสอาด
สุริยวรรณ
บุตรดีวงศ์
ฤกษ์ใหญ่
มณีสุต
ทองมี
มูลพิมพ์
ศิริสุวรรณคูหา
ชาวปากน่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แทน ผบ.มทบ.28
แทนผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดเลย
แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท)
ปลัดจังหวัดเลย
อัยการจังหวัดเลย
อัยการคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด เลย
แทนอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเลย
หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลเลย
แทน ผบ.นพค.23
คลังจังหวัดเลย
พาณิชย์จังหวัดเลย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
แทนเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดเลย
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
พัฒนาการจังหวัดเลย
ท้องถินจังหวัดเลย
แรงงานจังหวัดเลย
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
ประกันสังคมจังหวัดเลย
เลขานุการกรม รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเลย
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จ.เลย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
/นายประดิษฐ์…2

33. นายประดิษฐ์
34. นายอภิรักษ์
35. นายสุวัฒน์
36. นายสุนิติ
37. นายสุรินทร์
38. นางเบญจมาศ
39. นายประเมิน
40. นายทรงพุฒิ
41. นางพิสมัย
42. น.ส.สายพิรุณ
43. ว่าที ร.ต.พิเชษฐ์
44. นางอัจนา
45. นางจุฑามาศ
46. น.ส. ธนวัน
47. น.ส.จารุนันท์
48. น.ส.สุธาสินี
49. นายธนเดช
50. นางสาวเยาวพา
51. นายสุวิชชา
52. นายกัมปนาท
53. นายนิสิต
54. นางสาวชนัญภรณ์
55. นพ.อาทิตย์
56. นางสาวธัญรัศม์
57. นางกมลวรรณ
58. นางอัศนีย์
59. นายธันว์
60. นางสาวกุลปราณี
61. พ.ต.อ.ชนะพณ
62. นายนเรศน์
63. นางรัดใจ
64. น.ส.อรุณีย์
65. นางภาวนา
66. นางสาววิชาดา
67. นายบุญชู
68. นายบัญชา
69. นางจารุวรรณ
70. นายเริงชัย

อินตาพรม
พานนูน
มัตราช
จิรวงศ์สวัสดิ์
หาญมนัสเวทย์
ชัยด่ารงค์กุล
อินทวงศ์
ชรินทร์
ปาเบีย
วัฒนวงศ์สันติ
แก้วจินดา
ทุยทรัพย์
กุลรัตน์
กาสี
จันทร์ปิตุ
สุดแสน
ศรีวิเชียร
ล้อมณรงค์
เสียมแหลม
ศรีเชือ
สายโยค
จันทะวัน
เล่าสุอังกูร
ศรีริพราหมณ์
ฉัตรถี
นาราศี
สินธวาลัย
ชาลีวงศ์
สุวรรณศรีนนท์
เอมสมบุญ
ลีละวงศ์
วิศิษฎ์ชัยนนท์
เกียรติชูศักดิ์
จุ่นบุญ
ศรีไตรภพ
ภู่อมร
มาลาศรี
รักอยู่

2เกษตรจังหวัดเลย
สหกรณ์จังหวัดเลย
ปศุสัตว์จังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย
ปฏิรูปทีดินจังหวัดเลย
ขนส่งจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเลย
ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย
แทนวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ยุติธรรมจังหวัดเลย/ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย
ผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดเลย
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเลย
ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย
แทนพลังงานจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึง
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เลย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
แทน ศึกษาธิการจังหวัดเลย
ผอ.สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
แทน ผอ. สนง. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ่าจังหวัดเลย
ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ผอ.ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที ๑
แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที ๒ (ด่านซ้าย)
ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ผู้ก่ากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลย
แทนนายด่านศุลกากรท่าลี
นายด่านศุลกากรเชียงคาน
สรรพากรพืนทีเลย
สรรพสามิตพืนทีเลย
ธนารักษ์พืนทีเลย
ผู้อ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หัวหน้าส่านักงานสาขาชังตวงวัด เขต 2-8 เลย
หัวหน้าส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานเลย
/นายวิญญู…3

71. นายวิญญู
72. นายพิริยพงษ์
73. นายเวช
74. นางสาวนฤชล
75. นางสาวพรทิพย์
76. นายนพวิชญ์
77. นายพรเทพ
78. นายเฉลิมชัย
79. นายนิมิตร
80. นายประภาศน์
81. นายส่าเร็จ
82. นายสมทรง
83. นายไพรธาน
84. ร.ท.ธงชัย
85. ร.อ.ชัยชนะ
86. ร.ต.ต.พิษณุ
87. ร.ต.ท.เดช
88. ร.ต.อ.หญิง โสรยา
89. รศ.สมเจตน์
90. ว่าทีร.ต.สุนทรชัย
91. นายสายชล
92. นายกิตติคุณ
93. นายภูริวัจน์
94. ว่าทีร.ต.นครชัย
95. นายนที
96. นายพงษ์ธนนท์
97. นางสาวภูมารินท์
98. นายกองโทเชษฐา
99. นายต่อศักดิ์
100.นายสุรเดช
101.นายไสว
102.นายอภินันต์
103.นายกฤษณะ
104.นายมนัสพันธ์
105.นายเรืองเดช
106. พ.ต.ท.มหรรฆพันธ์
107.พ.ต.ต.ศุภกร
108. พ.ต.ท.จักรราช
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เจ๊กชืน
พลศักดิ์ซ้าย
ทองนาค
สีดี

ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาทีดินจังหวัดเลย
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น่าจืดเลย
ผู้อ่านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย

แพงจันทร์
ค่าขะ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย(พืชสวน)
แทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ่ารุงพันธุ์สัตว์เลย
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
แทน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต
แทน ผบ.ร8 พัน1
แทน หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข. เขตหนองคาย
แทน สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต่ารวจน่า)
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.246
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247
อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แทน ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นายอ่าเภอเมืองเลย
นายอ่าเภอวังสะพุง
นายอ่าเภอเชียงคาน
นายอ่าเภอด่านซ้าย
นายอ่าเภอท่าลี
นายอ่าเภอภูเรือ
นายอ่าเภอปากชม
นายอ่าเภอภูกระดึง
นายอ่าเภอนาด้วง
นายอ่าเภอภูหลวง
นายอ่าเภอผาขาว
นายอ่าเภอเอราวัณ
นายอ่าเภอหนองหิน
นายอ่าเภอนาแห้ว
แทน ผกก.สภ.เมืองเลย
แทน ผกก.สภ.เชียงคาน
แทน ผกก.สภ.ท่าลี
/พ.ต.ท.อัครนาวิน…4

ท้ามสมาน
จันทศร
ยังผ่อง
โกษาจันทร์
ภูแสนศรี
ทามมณี
ว่องไว
ราชบัณฑิต
นามมณี
คงงาม
พิมพ์สุด
เนตรแสงศรี
ดวงพิทักษ์
ศรีโบราณ
ชมภู
บุตรคุณ
โชตินพรัตน์
แสงมณี
พรมภักดี
ปัญญาประชุม
คงเพียรธรรม
ขาวประเสริฐ
สกุณวัฒน์
สร้อยอุทา
เจริญศรี
สุวรรณโค
รักษ์มณี
ดอนก้อนไพร
สร้อยค่า
เพียงปราชญ์
โสกันทัด
หงษา

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเลย(เกษตรทีสูง)

109. พ.ต.ท.อัครนาวิน
110. พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ
111. พ.ต.ท.ยุทธนา
112. พ.ต.ท.สมศักดิ์
113. พ.ต.ต.ไพบูลย์
114. พ.ต.อ.ชาลี
115. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์
116. ร.ต.อ. ประหยัด
117. พ.ต.ท.สมพงษ์
118. พ.ต.ท.วิมล
119. นางรนิดา
120. นางนงค์นิตย์
121. นายด่ารงค์
122. นายพูลสวัสดิ์
123. นายเสด็จ
124. นายธรรมนูญ
125. นางสาวธนวัน
126. นางสาวปรารถณา
127. นายกุลวัชร
128. นายมนัสพงษ์
129. นายโกเมท
130. นายณัฐพล
131. นายวสันต์
132. ว่าที ร.ต.เกริก
133. นายนราวุฒิ
134. นางมานิตา
135. ว่าที ร.ต.เกริก
136. นายพรชัย
137. น.ส.รัตนาพร
138. นายสุขสันต์
139. นายประวิทย์
140.นางนันทรี
141. นายรัฐกรณ์
142. นางผานิตย์
143. นางสาวภัทราภรณ์
144. นางสาวอภัสรา
145.น.ส.กาญจนาภรณ์
146. นายณัฐชัย
147. นายพรเทวา

บุญประสิทธ์
โพธิ์จันทร์
มาเมือง
ค่ามงคุณ
ศิริสถิตย์
เรียนถาวร
บุญโชติ
บรรพลา
ดอนอินทร์
นามป้อง
เสียงหวาน
เนียมศิริ
ทองศรี
ภาคธูป
สนธิมูล
ภาคธูป
กาสี
บุญญะสุระ
ฟองชัย
จิตติพิมพ์
รามศิริ
เหลืองวงศ์ไพศาล
ไทยสุวรรณ
กมลานนท์
รัตนัง
จันโทวาท
กมลานนท์
สถาผล
เทวะสัตย์
ไชยรถ
ภิญโญ
พุ่มฉัตร
สองเมืองสุข
ปรือปรัก
พรหมเทศ
สีปา
แน่นอุดร
อนุมา
ศรีสุข

- 4 แทน ผกก.สภ.ภูเรือ
แทน ผกก.สภ.ภูกระดึง
แทน ผกก.สภ.ภูหลวง
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
แทน ผกก.สภ.นาแห้ว
ผกก.สภ.ผาขาว
ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง
แทน ผกก.สภ.โพนทอง
แทน ผกก.สภ.โคกงาม
แทน ผกก.สภ.นาดินด่า
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตังประจ่าจังหวัดเลย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แทน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
ผู้จัดการพืนทีพิเศษเลย
ผอ.ส่านักงานการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่านักงานเลย
ผอ.ส่านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
โทรศัพท์จังหวัดเลย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลย
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
ประธานหอการค้าจังหวัดเลย
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.เลย
ผอ.กลุ่มงานอ่านวยการส่านักงานจังหวัดเลย
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เลย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย
รก. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด่ารงธรรม จ.เลย
จ่าจังหวัดเลย
เสมียนตราจังหวัดเลย
ป้องกันจังหวัดเลย
เลขานุการ สนง. ศอก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน ส่านักงานจังหวัดเลย
นายช่างไฟฟ้าช่านาญงาน ส่านักงานจังหวัดเลย
นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ ส่านักงานจังหวัดเลย
นิติกรปฏิบัติการ ส่านักงานจังหวัดเลย
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีธุรการ ส่านักงานจังหวัดเลย
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ส่านักงานจังหวัดเลย
เจ้าหน้าทีโสตทัศนูปกรณ์ ส่านักงานจังหวัดเลย
/ผู้ไม่เข้าประชุม…5

-
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ผู้ไม่เข้าประชุม
1. สัสดีจังหวัดเลย
ติดราชการ
2. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวล่าภู) ติดราชการ
3. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ติดราชการ
4. ผู้อ่านวยการส่านักงาน กศน.จังหวัดเลย
ติดราชการ
5. ผู้อ่านวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย
ติดภารกิจ
6. ผู้อ่านวยการส่านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 (อุดรธานี)
ติดราชการ
7. ผอ.ส่านักบริหารพืนทีอนุรักษ์ที 8 (ขอนแก่น)
ติดราชการ
8. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ด่านซ้าย
ติดราชการ
9. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเลย (เกษตรทีสูง)
ติดราชการ
10. ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย
ติดราชการ
11. หัวหน้าด่านกักสัตว์เลย
ติดราชการ
12. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย
ติดราชการ
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
ติดราชการ
14. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน่าล่าห้วยสัก
ติดราชการ
15. ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 22
ติดราชการ
16. หน่วยประสานงานชายแดนที 2
ติดราชการ
17. สารวัตรสถานีต่ารวจท่องเทียว 6 กองก่ากับการ 3 กองบังคับการต่ารวจท่องเทียว
ติดราชการ
18. ผกก.สภ.วังสะพุง
ติดราชการ
19. ผกก.สภ.ปากชม
ติดราชการ
20. ผกก.สภ.เชียงกลม
ติดราชการ
21. ผกก.สภ.นาด้วง
ติดราชการ
22. ผกก.สภ.เอราวัณ
ติดราชการ
23. ผกก.สภ.ด่านซ้าย
ติดราชการ
24. ผู้อ่านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
ติดราชการ
25. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ติดราชการ
26. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ติดภารกิจ
27. ผู้อ่านวยการส่านักงาน ป.ป.ช.ประจ่าจังหวัดเลย
ติดราชการ
28. ผู้อ่านวยการส่านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
ติดราชการ
29. นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ติดราชการ
30. ปลัดเทศบาลเมืองเลย
ติดราชการ
31. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
32. ผู้อ่านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
33. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
ติดราชการ
34. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย
ติดภารกิจ
35. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย
ติดราชการ
36. ผู้อ่านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
/ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย…6
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37. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
ติดราชการ
38. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย
ติดภารกิจ
39. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย
ติดราชการ
40. ผู้อ่านวยการธนาคารออมสิน เขตเลย
ติดภารกิจ
41. ผู้อ่านวยการส่านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
ติดภารกิจ
42. ประธานชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
43. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
44. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเทียวจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
45. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
ติดภารกิจ
46. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย
ติดราชการ
47. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย
ติดราชการ
48. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย (ทต.นาอ้อ)
ติดราชการ
49. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเลย (อบต.น่าสวย)
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุติพงศ์
ศรีบุรินทร์
ปลัดอ่าเภอเอราวัณ
2. นางนภาภรณ์
แก้วค่าสอน
ปลัดอ่าเภอนาด้วง
3. นางนรีกานต์
พรหมท้าว
ปลัดอ่าเภอด่านซ้าย
5. นายสุรเดช
บุตรดีสุวรรณ
ปลัดอ่าเภอหนองหิน
6. นายอาคม
ภูละคร
ปลัดอ่าเภอนาแห้ว
7. นายสุพจน์
โภคสมบัติฐิติ
ปลัดอ่าเภอปากชม
8. นายวานิช
ศรีบุรินทร์
ปลัดอ่าเภอภูกระดึง
9. นางกัญญา
เปล่งมณี
ปลัดอ่าเภอภูหลวง
10. นางนันท์นภัส
บุญยะประทีป
ปลัดอ่าเภอภูเรือ
11. นายโสภัณ
อุ่นวงษ์
นายกเทศมนตรีต่าบลท่าลี
12. นายสมปอง
นักการรอง
นายกเทศมนตรีต่าบลนาแห้ว
13. ร.ต.แสง
ศรีหาภูธร
หน.ชพส.2101
14. นางสุมาลี
โคลล์
ก่านันต่าบลนาพึง
15. นายสมชาย
กลัดป้อม
แทน ปศุสัตว์อ่าเภอนาแห้ว
16. นายสุพจน์
อ้ายมา
เกษตรอ่าเภอนาแห้ว
17. ว่าที ร.ต.หญิงศิริญญา ค่ามะลี
ครูอาสาฯกศน.อ่าเภอนาแห้ว
18. นายสุรศักดิ์
มัชฌิมา
แทน พัฒนาการอ่าเภอนาแห้ว
19. น.ส.นิศาชล
ทองปลิว
แทน สาธารณสุขอ่าเภอนาแห้ว
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- 7 เริ่มการประขุม เวลา ๐๙.3๐ น.
โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ 6 /2564 วันอังคาร ที่ 26
มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. และได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จานวน 5 ราย (กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย)
3. พิธีมอบสัญญาบัตรพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน จานวน 11 ราย
(กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย)
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด จานวน 3 ราย
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
5. การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)
จานวน 3 ราย และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 3 ราย
(สานักงานพันนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย)
6. ข่าวเด่นรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดเลย
- ขอให้ ส่ ว นราชการศึ ก ษา เพื่ อ ท าความเข้ า ใจ และประช าสั ม พั น ธ์
ในกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อยู่ในบังคับบัญชา (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง)
- จังหวัดเลย สถานการณ์การติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เฉลี่ ย 2 วั น มีคนติด เชื้อ 100 คน มาจากต่างจังหวัด คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ คื อ
1 เดือน/1,500 คน ซึ่งมีจุดรอคอยที่จะได้รับการรักษา ทุกคนทุกรายที่เป็นผู้ติดเชื้อ
ต้องได้รับ การตรวจคัดกรองติดตามอาการ ซึ่งมี ทุกส่ วนราชการภาครัฐ /ภาคเอกชน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป เป็นส่วนกาลังเสริม โดยมี แพทย์และ
พยาบาลเป็นกาลังหลัก
- ขอความร่วมมือส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด
- การเดินทางออกนอกพื้นทีจ่ ังหวัดเลยไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13
จังหวัด ต้องขออนุญาตออกนอกพื้นที่และเมื่อกลับเข้ามาในจังหวัด ต้องดาเนินการกักตัว
14 วัน ยกเว้น ผู้มีใบรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบตามเกณฑ์ ภายใต้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
- การเฝ้าระวังการเกิดครัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งจังหวัดเลยมีครัสเตอร์ใหญ่ที่วังสะพุง
และกาชับให้นายอาเภอวังสะพุงเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสร้างความเชื่อใจ
- การรักษาผู้ป่วย ต้องมีเตียงเพียงพอสาหรับการรักษาผู้ป่วยทุกคน
1.2 เศรษฐกิจจังหวัดเลย
- เศรษฐกิจจังหวัดเลยขึ้นอยู่กับ ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว ในช่วงนี้
จังหวัดเลยได้รับผละกระทบด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ยังมีภาคการเกษตรที่คอย
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ดาเนินการต่อไปได้
1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณให้
ดาเนินการเร่งวางแผนและดาเนินการให้เร็วที่สุด
/รอง ผวจ.เลย...8

-8 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ - การมีอาชีพและการมีงานทา ประชาชนจังหวัดเลยที่เดินทางไปทางานต่างจังหวัด
รองฯ ผวจ.เลย
เดินทางกลับมายังพื้นที่จังหวัดเลย เนื่องจากถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ห น่ว ยงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย เป็นผู้ดูแลหลัก เกษตรจังหวัดเลย ปศุสัตว์จังหวัดเลย ประมงจังหวัดเลย
พัน นาชุมชน พาณิช ย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และกระทรวงแรงงาน 5 หน่ว ย
แรงงาน ปรึกษาหารือกัน เพื่อช่วยเหลือ ให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ที่ถูกเลิกจ้าง ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของอาชีพ เป็นส่วนที่คอยสนับสนุน
ด้านสาธารณสุข ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นายผดุงศักดิ์ หารปรีชาสวัสดิ์ - ขอความร่วมมือส่วนราชการ แจ้งบัญชีข้อมูลภารกิจหลักของหน่วยงานในเรื่อง
รองฯ ผวจ.เลย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕64 ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย (สานักงานจังหวัดเลย)
- รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด 20 หน้า โดยสานักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชาสั มพันธ์
หั วข้ อ รายงานการประชุ มคณะกรมการจั งหวั ด ฯลฯ แล้ ว ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ดเลย
ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 709 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564 ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เดือน กรกฎาคม 2564
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)

ผู้แทน
นพ. สาธารณสุข จ.เลย

/ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน...9
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มติที่ประชุม

ทราบ
4.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
นพ. สาธารณสุข จ.เลย
อาเภอวังสะพุง
1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. อุบัติเหตุทางท้องถนน
อาเภอเชียงคาน
1. อาหารปลอดภัย
2. การดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ
(คนเชียงคานไม่ทอดทิ้งกัน)
มติที่ประชุม
ทราบ
/4.3 การดาเนินงาน…10

- 10 4.3 การดาเนินงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน
มิถุนายน 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
ปลัดจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
๔.4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 16 กรกฎาคม 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)

คลังจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5…11

- 11 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)

ระเบียบวาระที่ 5
หน.สนจ.เลย

1. สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมด 26 เรื่อง
- ยุติเรื่อง
6 เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
20 เรื่อง
ให้คาปรึกษา (มาเอง/1567)
63 เรื่อง
2. ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม

ทราบ
5.2 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจาเดือน กรกฎาคม 2564
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

/2.งานรับบริจาคโลหิต...12

- 12 -

/แผนรับบริจาคโลหิต...13

- 13 -

/5.งานรัฐพิธี...14

-

14 -

/ภาพกิจกรรม...15

- 15 -

มติที่ประชุม

ทราบ
5.3 ผลการดาเนินงานด้านการเกษตร (สานักงานเกษตรจังหวัดเลย)

เกษตรจังหวัดเลย

/ระเบียบวาระที่ 5...16

- 16 -

มติที่ประชุม

ทราบ
5.4 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน กรกฎาคม 2564
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย)

ท่องเที่ยวและกีฬา
จ.เลย

/หลักสูตรอาหารถิ่น...17

- 17 -

/อาเภอนาแห้ว...18

- 18 -

มติที่ประชุม

ทราบ
5.5 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
มิถุนายน 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
5.6 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
5.7 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน สิงหาคม 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)

ผอ.อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
/5.8 รายงานสถานการณ์น้า…19

- 19 5.8 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน กรกฎาคม 2564 (โครงการชลประทานเลย)
ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
5.9 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลย
และผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือน
กรกฎาคม 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)

คลังจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

ทราบ
5.10 แจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก ส์กลาง (e-mail) (สานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาหนองคาย)

ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค
สาขาหนองคาย

มติที่ประชุม

ทราบ
/5.11 ประชาสัมพันธ์หนังสือ…20

- 20 -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

5.11 ประชาสัมพันธ์หนังสือความรู้ทางกฎหมาย (สานักงานยุติธรรมจังหวัดเลย)
1. หนังสือเพลิน “ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา เล่ม 1”
2. หนังสือเพลิน “ครบถ้วนกระบวนความทางอาญา”
3. หนังสือเพลิน “โปรดอ่าน ก่อนเป็นหนี้”
ทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ผอ.พมจ.เลย

การส่งตัวผู้เข้ารับการรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ส่งรายชื่อมาที่สานักงานพันนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยให้การช่วยเหลือ

ประธาน

- จังหวัดเลยได้รับเป็นจังหวัดนาร่องของประเทศไทย
- การจัดทาหมู่บ้านธงฟ้าปราศจากโควิค-19 ส่งรัฐมนตรี
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาญชัย คงทัน)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเลย

