ที่ ลย 0017.3/ว 889

สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
3 กันยำยน 2564

เรื่อง

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหำคม 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, ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจั งหวัดเลย, ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริอำเภอด่ำนซ้ำย, นำยกเทศมนตรีเมืองเลย, นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง,
ประธำนหอกำรค้ ำจั งหวัดเลย, ประธำนสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนจั งหวั ดเลย, ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย,
ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจั งหวัดเลย, ประธำนชมรมกำนันผู้ ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย, ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย,
ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย (ทต.นำอ้อ),ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเลย (อบต.น้ำสวย),
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสำนักงำนจังหวัดเลย และหัวหน้ำกลุ่มงำน ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม
อ้ำงถึง 1. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 1089 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 265 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564
สิ่งที่ส่งมำด้วย ผังที่นั่งฯ

จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่ จั งหวั ดได้ จั ดกำรประชุ มคณะกรมกำรจั งหวั ด หั วหน้ ำส่ วนรำชกำร/หน่ วยงำนรั ฐวิ สำหกิ จ
นำยอ ำเภอทุ กอ ำเภอ ฯลฯ ครั้ งที่ 8/2564 ประจ ำเดื อนสิ งหำคม 2564 ในวั นจั นทร์ ที่ 30 สิ งหำคม 2564
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรั ก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมอ้ำงถึง 2 นั้น บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีจำนวนทั้งสิ้น 27 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่
หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (สานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอานวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564
ประจาเดือนสิงหาคม 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. ก ำหนดจั ดประชุ มคณะกรมกำรจังหวั ด ฯ ครั้ งที่ 9/2564 ในวั นพุธที่ 29 กั นยำยน 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 Cisco Webex
Meeting
2. กำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย (สำมำรถรองรับ
ผู้ เข้ ำประชุ มได้ 30 คน) หรื อ พิ จ ำรณำเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ออนไลน์ ผ่ ำ นระบบประชุ ม Cisco Webex Meeting
ต ำ ม ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม ( ทั ้ง นี ้ ใ ห ้ผู ้เ ข ้ำ ร ่ว ม ป ร ะ ช ุม ผ่ ำ น ร ะ บ บ ป ร ะ ชุ ม Cisco Webex Meeting
ปิด ไมโครโฟนในแอพพลิเ คชัน ระหว่ำ งประชุม ด้ว ย และให้แ จ้ง รำยชื่อ เข้ำ ร่ว มประชุมภำยในเวลำ 10.00 น.
ของวัน ที่จัด ประชุม ) และให้อำเภอจัด ส่ง บัญ ชีร ำยชื่อ ผู้เ ข้ำ ร่ว มประชุม ณ ที่ว่ำ กำรอำเภอให้จัง หวัด ทรำบ
ภำยในวัน เดีย วกัน
3. สำหรับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภออื่นให้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ
ในพื้นที่ตนเอง ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) หรือประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Cisco Webex
Meeting ตำมที่เห็นเหมำะสม โดยให้ลงลำยมือชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมไว้เป็นหลั กฐำนและเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมฯ แล้ว
ให้อำเภอจัดส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ลิงค์กำรประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบประชุม
Cisco Webex Meeting ทำงกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด, กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc) ก่อน
วัน ประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่ว ยงำน อำเภอทุกอำเภอ ภำคเอกชน ฯลฯ ที่จังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุม
ดำเนินกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมช่องทำงที่จังหวัดแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลในกำรประชุมฯ หรือสำมำรถ
สแกนคิวอำร์โค๊ดเพื่อรับระเบียบวำระกำรประชุมฯ ได้อีกช่องทำงหนึ่ง ในวันประชุมฯ กรณีส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
ประสงค์จ ะส่ ง เรื่ อ งบรรจุ ว ำระประชุ ม ฯ ให้ จั ดท ำข้อ มูล เป็ น ไฟล์ PDF และหำกประสงค์ จะน ำเสนอเรื่ อ งเป็ น
Power point (ควำมยำวต้องไม่เกิน 5 นำที) ทำง email: loei.gsg@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
หำกล่วงเลยกำหนดวันที่แจ้ง สำนักงำนจังหวัดเลยจะบรรจุวำระกำรประชุม ฯลฯ ตำมหัวข้อที่ได้รับแจ้งในกำรประชุม ฯ
เดือนถัดไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชำญชัย คงทัน)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเลย

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

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ฯลฯ
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชัยธวัช
2. นายโสภณ
3. นายผดุงศักดิ์
4. นายณรงค์
5. พ.อ.ประเสริฐ
6. พ.อ.สมหมาย
7. นายศิริวัฒน์
8. นายวรวัตร
9. นายสิงหเดช
10. นายภูริธิษฐ์

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หาญปรีชาสวัสดิ์
จีนอ่า
สิงขรเขียว
บุษบา
พินิจพานิชย์
สีหะ
แสงครุฑ
เจริญทรัพย์

11. นายทองสุข
12. นายชาญชัย
13. นายกายสิทธิ์
14. นายบัญชา
15. น.ต.โยธิน
16. นางวรจิตร์
17. นางเบญจวรรณ
18. นางไคริกา
19. นางสาวกาญจน์ชนิตา
20. นายณัฐพงศ์
21. นางจิราพร
22. นายพรชัย
23. นายสมศักดิ์
24. นายยศกร
25. นายคมสิทธิ์
26. นายยุทธพล
27. นายปัญญา
28. นางพรพิมล
29. นายสุทธิวิชญ์
30. นายสุรพงษ์
31. นายวิเชียร
32. นายชลธิศักดิ์

ณ พล
คงทัน
แก้วยาศรี
ผลานุวงศ์
กุลศิลป์
ปัญญาดี
ตัญญู
ศิระประภาเดโช
สินครบุรี
พรชัย
เทียนพิทักษ์
กุญชร
จินดามณี
สุขสอาด
สุริยวรรณ
เดชารัตนชาติ
ฤกษ์ใหญ่
ดรธงขวา
ทองมี
มูลพิมพ์
ศิริสุวรรณคูหา
ชาวปากน่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แทน ผบ.มทบ.28
รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท)
ปลัดจังหวัดเลย
อัยการจังหวัดเลย
อัยการคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด เลย
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเลย
ผอ.ป.ป.ท. เขต 4
หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลเลย
แทน ผบ.นพค.23
คลังจังหวัดเลย
พาณิชย์จังหวัดเลย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดเลย
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
พัฒนาการจังหวัดเลย
แทนท้องถินจังหวัดเลย
แรงงานจังหวัดเลย
แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
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. นางรวงทอง
42. น.ส.สายพิรุณ
43. ว่าที ร.ต.พิเชษฐ์
44. นางอัจนา
45. นางจุฑามาศ
46. น.ส. ธนวัน
47. น.ส.จารุวรรณ
48. น.ส.สุธาสินี
49. นายธนเดช
50. นางสาวเยาวพา
51. นายสาโรจน์
52. นางประณยา
53. นายกัมปนาท
54. นายนิสิต
55. นางสาวชนัญภรณ์
56. นพ.อาทิตย์
57. นางนวิมล
58. นางกมลวรรณ
59. นางอัศนีย์
60. นายธันว์
61. นางสาวกุลปราณี
62. พ.ต.อ.ชนะพณ
63. นางสาวสุนทรียา
64. นางรัดใจ
65. น.ส.อรุณีย์
66. นางภาวนา
67. นางสาววิชาดา
68. นายบุญชู
69. นายบัญชา
70. นางจารุวรรณ
71. นายธีรภัทร

อินตาพรม
พานนูน
มัตราช
จิรวงศ์สวัสดิ์
หาญมนัสเวทย์
ชัยด่ารงค์กุล
อินทวงศ์
ชรินทร์
พลธิราช
วัฒนวงศ์สันติ
แก้วจินดา
ทุยทรัพย์
กุลรัตน์
กาสี
ปรีชาเดช
สุดแสน
ศรีวิเชียร
ล้อมณรงค์
จันทร์แจ่ม
บุญลือ
ศรีเชือ
สายโยค
จันทะวัน
เล่าสุอังกูร
วงศ์กุลวิจิตร
ฉัตรถี
นาราศี
สินธวาลัย
ชาลีวงศ์
สุวรรณศรีนนท์
ทวิชาประสิทธิ์
ลีละวงศ์
วิศิษฎ์ชัยนนท์
เกียรติชูศักดิ์
จุ่นบุญ
ศรีไตรภพ
ภู่อมร
มาลาศรี
สามไพบูลย์

2เกษตรจังหวัดเลย
สหกรณ์จังหวัดเลย
ปศุสัตว์จังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย
ปฏิรูปทีดินจังหวัดเลย
ขนส่งจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเลย
ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ยุติธรรมจังหวัดเลย/ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย
ผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดเลย
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเลย
ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.เลย
พลังงานจังหวัดเลย
ผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึง
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เลย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
แทน ศึกษาธิการจังหวัดเลย
แทนผอ.สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผอ.สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
แทน ผอ. สนง. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ่าจังหวัดเลย
ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
แทน ผอ.ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที ๑
แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที ๒ (ด่านซ้าย)
ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ผู้ก่ากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลย
นายด่านศุลกากรท่าลี
นายด่านศุลกากรเชียงคาน
สรรพากรพืนทีเลย
สรรพสามิตพืนทีเลย
ธนารักษ์พืนทีเลย
ผู้อ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หัวหน้าส่านักงานสาขาชังตวงวัด เขต 2-8 เลย
หัวหน้าส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย
แทนผู้อ่านวยการโครงการชลประทานเลย
/นายพิริยพงษ์…3

72. นายพิริยพงษ์
73. นายเวช
74. นางสาวพรทิพย์
75. นายวีระพงษ์
76. นายประยูร
77. นายชัยกระมล
78. นายนิมิตร
79. นายส่าเร็จ
80. นายวรุจน์
81. นายวรพงศ์
82. นายนพคุณ
83. นายกานดิษฐ์
84. ร.ท.ธงชัย
85. ร.ต.อ.สงกรานต์
86. ร.ต.อ.สรรค์ชัย
87. ร.ต.อ.หญิง โสรยา
88. ผศ.ดร.วิชัย
89. ว่าทีร.ต.สุนทรชัย
90. นายสายชล
91. นางกุลธิดา
92. นายกิตติคุณ
93. นายภูริวัจน์
94. นายกิตติวัชร์
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.ท.ชัยณรงค์
108.พ.ต.ต.จิรภัทร
109. พ.ต.ท.ธนเดช
110. พ.ต.ท.จักรราช

พลศักดิ์ซ้าย
ทองนาค
แพงจันทร์

ริมไธสง
สุริยะมณี
ค่าเมือง
ยังผ่อง
ภูแสนศรี
สายรัตน์
สาเกศ
วงศ์สง่า
สิงหากัน
ราชบัณฑิต
วิจิตรปัญญา
โสดา
เนตรแสงศรี
พัวรุ่งโรจน์
ศรีโบราณ
ชมภู
ศรีโกเมนทร์
บุตรคุณ
โชตินพรัตน์
แยบดี
พรมภักดี
ปัญญาประชุม
คงเพียรธรรม
ขาวประเสริฐ
สกุณวัฒน์
สร้อยอุทา
เจริญศรี
สุวรรณโค
รักษ์มณี
ดอนก้อนไพร
สร้อยค่า
เพียงปราชญ์
พรหมรักษา
ศิริเพ็ญ
ชนะพล
หงษา

3 แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น่าจืดเลย
ผู้อ่านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เดิม)
แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย(พืชสวน)
ผอ.ศูนย์วิจัยและบ่ารุงพันธุ์สัตว์เลย
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
แทน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต
หน.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน่าล่าห้วยสัก
ผู้อ่านวยการศูนย์ป่าไม้เลย
แทน ผบ.ร8 พัน1
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
แทน อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แทน ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
นายอ่าเภอเมืองเลย
นายอ่าเภอวังสะพุง
แทน นายอ่าเภอเชียงคาน
นายอ่าเภอด่านซ้าย
นายอ่าเภอท่าลี
นายอ่าเภอภูเรือ
นายอ่าเภอปากชม
นายอ่าเภอภูกระดึง
นายอ่าเภอนาด้วง
นายอ่าเภอภูหลวง
นายอ่าเภอผาขาว
นายอ่าเภอเอราวัณ
นายอ่าเภอหนองหิน
นายอ่าเภอนาแห้ว
แทน ผกก.สภ.เมืองเลย
แทน ผกก.สภ.วังสะพุง
ผกก.สภ.เชียงคาน
แทน ผกก.สภ.ด่านซ้าย
แทน ผกก.สภ.ท่าลี
/พ.ต.ท.อัครนาวิน…4

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

บุญประสิทธ์
โพธิ์จันทร์
แสนประสิทธิ์
มาเมือง
จูจันทร์
ค่ามงคุณ
อุทัยชัย
บุญโชติ
เปรมอยู่
ดอนอินทร์
นามป้อง
ทองจ่ารูญ
ทองศรี
ภาคธูป
สนธิมูล
ภาคธูป
ฟองชัย
จิตติพิมพ์
รามศิริ
สันต์สัมพันธ์กุล
เหลืองวงศ์ไพศาล
ไทยสุวรรณ
กมลานนท์
รัตนัง
จันโทวาท
อยู่นาน
สถาผล
เทวะสัตย์
ไชยรถ
ภิญโญ
พุ่มฉัตร
สองเมืองสุข
ปรือปรัก
พรหมเทศ
สีปา
แน่นอุดร
อนุมา
ศรีสุข

- 4 แทน ผกก.สภ.ภูเรือ
แทน ผกก.สภ.ภูกระดึง
แทน ผกก.สภ.เอราวัณ
แทน ผกก.สภ.ภูหลวง
แทน ผกก.สภ.นาด้วง
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
แทน ผกก.สภ.ผาขาว
ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง
แทน ผกก.สภ.โพนทอง
แทน ผกก.สภ.โคกงาม
แทน ผกก.สภ.นาดินด่า
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตังประจ่าจังหวัดเลย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แทน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
ผู้จัดการพืนทีพิเศษเลย
โทรศัพท์จังหวัดเลย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลย
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
ผอ.ส่านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
ประธานหอการค้าจังหวัดเลย
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.เลย
ผอ.กลุ่มงานอ่านวยการส่านักงานจังหวัดเลย
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เลย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย
แทน 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
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ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดเลย
2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
3. สัสดีจังหวัดเลย
4. ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาทีดินจังหวัดเลย
5. ผู้อ่านวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย
6. ผู้อ่านวยการส่านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 (อุดรธานี)
7. ผอ.ส่านักบริหารพืนทีอนุรักษ์ที 8 (ขอนแก่น)
8. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ด่านซ้าย
9. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเลย (เกษตรทีสูง)
10. ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
11. หัวหน้าด่านกักสัตว์เลย
12. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ
14. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
15. ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 21
16. หน่วยประสานงานชายแดนที 2
17. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข. เขตหนองคาย
18. สารวัตรสถานีต่ารวจท่องเทียว 6 กองก่ากับการ 3 กองบังคับการต่ารวจท่องเทียว
19. ผกก.สภ.ปากชม
20. ผกก.สภ.เชียงกลม
21. ผกก.สภ.นาแห้ว
22. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
23. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
24. ผู้อ่านวยการส่านักงาน ป.ป.ช.ประจ่าจังหวัดเลย
25. ผู้อ่านวยการส่านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
26. นายกเทศมนตรีเมืองเลย
27. ปลัดเทศบาลเมืองเลย
28. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
29. ผอ.ส่านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
30. ผู้อ่านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
31. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
32. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย
33. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย
34. ผู้อ่านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
35. ผู้อ่านวยการธนาคารออมสิน เขตเลย
36. ประธานชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย
37. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
38. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเทียวจังหวัดเลย

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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- 6 39. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
40. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย
41. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย
42. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย (ทต.นาอ้อ)
43. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเลย (อบต.น่าสวย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปองภพ
บุญประคม
2. นายวานิช
ศรีบุรินทร์
3. นางบุษบา
ใจทิพย์
4. นางนรีกานต์
พรหมท้าว
5. นายวชิราวุธ
วิไชโย
6. นายอาคม
ภูละคร
7. นายธีรัช
ขอจิตต์
7. นายสุพจน์
โภคสมบัติฐิติ
8. นายยศพนธ์
เจดีย์
9.นายณัฏฐ์
ต้นมณีรุ่งโรจน์
10.นายปริญญา
ตันสุวรรณ
11. นางกัญญา
เปล่งมณี
12. นายเอกพงษ์
วีระวัฒน์โสภณ
13. นายเมธี
สุขเสริม
14. นายบัลลังก์
ศรีมงคล
15. นายชูศักดิ์
ศิริกาญจนาวงศ์
16. ร.ต.แสง
ศรีหาภูธร
17. นางสุมาลี
โคลล์
18. นายสุพจน์
อ้ายมา
19. นางพิลาวรรณ
นาภูทัศ
20. นางนิศากร
เหิมบุรุษ
21. นายสุรศักดิ์
มัชฌิมา

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ปลัดอ่าเภอผาขาว
ปลัดอ่าเภอภูกระดึง
ปลัดอ่าเภอเชียงคาน
ปลัดอ่าเภอด่านซ้าย
ปลัดอ่าเภอท่าลี
ปลัดอ่าเภอนาแห้ว
ปลัดอ่าเภอนาแห้ว
ปลัดอ่าเภอปากชม
ปลัดอ่าเภอเอราวัณ
ปลัดอ่าเภอหนองหิน
ปลัดอ่าเภอนาด้วง
ปลัดอ่าเภอภูหลวง
หน.ฝ่ายสืบสวนฯ ด่านฯท่าลี
นายก อบต.นาพึง
พช.สสอ.นาแห้ว
ปศุสัตว์อ่าเภอนาแห้ว
หน.ชพส.2101
ก่านันต่าบลนาพึง
เกษตรอ่าเภอนาแห้ว
แทน ผอ.กศน.อ่าเภอนาแห้ว
แทน หน.ควบคุมไฟป่าภูสวนทราย
แทน พัฒนาการอ่าเภอนาแห้ว

เริ่มการประขุม เวลา ๐๙.3๐ น.
โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานทีประชุมฯ 8 /2564 วันจันทร์ ที 30
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. และได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. การมอบเครืองหมาย “รักษาดินแดนยิงชีพ” จ่านวน 1 ราย
(กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย)
3. การมอบรางวัลก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยียม ประจ่าปี 2564 (ทีท่าการปกครองจังหวัดเลย)
3.1 รางวัลก่านันยอดเยียม รับแหนบทองค่าและใบประกาศเกียรติคุณ จ่านวน 2 ราย
1. นายธีระ ศรีบุรินทร์ ก่านันต่าบลท่าศาลา อ่าเภอภูเรือ
2. นายวิญญู เสนานุช ก่านันต่าบลนาแห้ว อ่าเภอนาแห้ว
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3.2 รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยียม จ่านวน 2 ราย
1. นางสาวเพือน บุตรดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 5 ต่าบลห้วยพิชัย อ่าเภอปากชม
2. นางระยอง ขวัญโทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 2 ต่าบลหนองผือ อ่าเภอท่าลี
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนืองมาจากพระราชด่าริ
ต้นแบบระดับอ่าเภอ (ทีท่าการปกครองจังหวัดเลย)
4.1 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ ศูนย์แลกเปลียนเรียนรู้สร้างป่าสร้างรายได้ “ลองเลย” บ้านนาปอ หมู่ที 4
ต่าบลแสงภา อ่าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
4.2 รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ขยายผลโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชด่าริ อ่าเภอเชียงคาน “อุ่นรักฮักแพง” บ้านเชียงคาน หมู่ที 2
ต่าบลเชียงคาน อ่าเภอเชียงคาน
5. การมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ดีเด่น
จังหวัดเลย จ่านวน 14 ราย (ส่านักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเลย)
6. การมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการ
ที อยู่ ร ะหว่ างทดลองปฏิ บั ติ ราชการ หลั ก สู ต รพั ฒ นากรก่ อ นประจ่ าการ รุ่ น ที 117
จ่านวน 2 ราย (ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)
7. การมอบเงิ น สด จ่ านวน 40,000 บาท เพื อสนั บสนุ นจั ด ซื อชุ ด ตรวจโควิ ค 19
Antigen Test Kit (ส่านักงานทีดินจังหวัดเลย)
8. ข่าวในพระราชส่านักวันที 16 สิงหาคม 2564
9. ข่าวเด่นรอบเดือน สิงหาคม 2564 (ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ออนไลน์)
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชือโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเลย
1.1 โรงพยาบาล พยาบาล แพทย์ การรักษาพยาบาลให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
พร้อมทังคอยประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
1.2 การดูแลรักษาตนเอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดเลย
อย่างเคร่งครัด
1.3 ในเดือนกันยายนเป็นต้นไป วัคซีน จะทยอยเข้าในจังหวัดเลยและจะ
ด่าเนินการฉีดวัคซีนต่อไป
1.4 ผู้ทีเดินทางเข้ามาในจังหวัดให้ด่าเนินการเข้ารับการตรวจเชือโควิค-19 ทุกราย
ยกเว้นผู้ทีมีใบรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 ครบตามเกณฑ์
3. การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ส่วนราชการหน่วยงานทีเกียวข้อง
กับหัวข้ออภิปรายเตรียมสนับสนุนข้อมูล (การคมนาคม, ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย,
ส่านักงานแรงงานจังหวัดเลย, ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย, ทีว่าการปกครองอ่าเภอ
ทุกอ่าเภอ, ส่านักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์)
4. ความมันคง ยาเสพติด ให้ด่าเนินการต่อเนือง ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่องดูแล
สถานการณ์ หากมีเบาะแสหรือพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที
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5.1 ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ให้ติดตามข่าวสาร
5.2 ส่ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด เลย ติ ด ตามการเคลื อนไหวของแรงงาน
เกียวกับ การเข้า – ออก ของแรงงาน
5.3 ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ติดตามจุดคาบเกียวทีเกียวข้องกับ โควิค-19
5.4 การคมนาคม เรืองความจ่าเป็นพืนฐานโครงสร้างหลัก คือ เส้นทางถนน
การคมนาคม ให้หน่วยงานทีเกียวข้องด่าเนินการติดตาม
6. การเบิ กจ่ ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ ด่าเนินการเตรียมความพร้อมและเร่งรัด
การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณฯ โดยให้เป็นไปตามระบบและแบบแผนให้เรียบร้อย
และรวดเร็วทีสุด
7. การเตรีย มความพร้อมเกียวกับการท่องเทียว เมือสถานการณ์แพร่ระบาดเชือโรค
โคโรนา 2019 (COVID-19) คลีคลายลง คาดว่าในช่วงเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม
ในบางส่ ว นจะกลั บ มาด่ า เนิ น การได้ โดยพื นที ให้ กิ จ การและหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ ง
เข้าปรับปรุงส่วนทีช่ารุด ทรุดโทรม ให้สะอาด สะดวกและปลอดภัย ส่าหรับภาคเอกชน
ให้เป็นตัวขับเคลือนเศรษฐกิจ เพือสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน
8. การสร้ า งอาชี พ ของประชาชนที ไม่ ไ ด้ ท่ า อาชี พ การค้ า ขาย ท่ อ งเที ยวและบริ ก าร
คื อ ภาคการเกษตรซึ งสามารถต่ อ ยอดไปทางอื นต่ อ ไป โดยให้ ส่ า นั ก งานเกษตร
และสหกรณ์ จั ง หวั ด เลย จั ด แผนงานโครงการต่ า งๆ ของปี ง บประมาณ 2565
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถด่าเนินการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
\\\\\

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
รอง ผวจ.ลย.

1. เพิมเติมเรือง การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการ
เตรียมข้อมูลสนับสนุนผู้บังคับบัญชา เพือตอบข้อซักถาม
2. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เตรียมการบริหารงบประมาณ ปี 2565
ให้ หัว หน้ าส่ว นราชการด่าเนินการศึกษารายละเอียดให้ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
กฎหมาย ในส่ ว นแผนจังหวัด ให้หั วหน้าส่ วนราชการ จัดน่าแผนหน่ว ยงานลงในแผน
จังหวัด ทังนี ในการท่าแผนการศึกษาต้องเน้นเกียวกับ คุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร์
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เด็กและประชาชน)

นายณรงค์ จีนอ่า
รอง ผวจ.ลย.

การประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย เน้นย่าเรือง การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของจังหวัดเลย โดยมียุทธการพิทักษ์ไทเลย ซึงมีการก่าหนดรูปแบบ เป้าหมาย
และวิธีการปฏิบัติทีชัดเจน มีแนวทาง 6 เรืองทีส่าคัญ ให้ส่วนราชการทีมีส่วนเกียวข้อง
ดูแล และด่าเนินการขับเคลือน จัดท่าขึนเพือกระตุ้นส่วนราชการและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ดังนี
1. การป้องกันและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
2. การปราบปรามเกียวกับ การจับกุมและการยึดทรัพย์
3. การบ่ าบัด รักษา ผู้ ติดยาเสพติด คุมประพฤติและสาธารณสุ ข ด่าเนินการ
เร่งรัดการบ่าบัด รักษา
4. แนวชายแดน ให้ทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง ให้ด่าเนินการให้เป็นรูปธรรม
5. โครงการ TO BE NUMBER ONE ด่าเนินการขับเคลือนได้มากขึน เนืองจาก
ทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนจัดซือเสือ TO BE NUMBER ONE โดยส่วนหนึง
ได้น่าเข้ากองทุนฯ และได้ตังเป้าหมายโครงการฯไว้ในชุมชนอย่างน้อย ต่าบลละ
1 แห่ง
/6. การดูแลผู้ป่วยทางจิต…9

- 96. การดูแลผู้ป่วยทางจิต ทีใช้สารเสพติด ซึงตัวเลขในจังหวัดเลยทีมีผู้ป่วยทางจิต
จ่านวนประมาณ 300 คน จะมีองค์กรในระดับพืนทีดูแล เรียกว่า “ชุดพิทักษ์
และชุ ด ระงั บ เหตุ ” เพื อให้ มี อ งค์ ก รในระดั บ พื นที (หมู่ บ้ า น ต่ า บล) ได้ ดู แ ล
อย่างทันเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕64 ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย (สานักงานจังหวัดเลย)
- รายงานการประชุมฯ มีทังหมด 20 หน้า โดยส่านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน
ตรวจสอบความถู กต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปทีเมนูประชาสั มพั นธ์
หั วข้ อ รายงานการประชุ มคณะกรมการจั งหวั ด ฯลฯ แล้ ว
ตามหนั งสื อจั งหวั ดเลย
ที ลย ๐๐๑๗.๓/ว 822 ลงวันที 13 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕64 ประจาเดือน
กรกฎาคม ๒๕64 ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย ทุกสาระไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เดือน สิงหาคม 2564
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)

ผู้แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
จ.เลย

/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน.....10

- 10 -

/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน.....11

- 11 -

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ สถิติของผู้ติดเชือในจังหวัด พบการติดเชือในพืนทีและมีการแพร่ระบาดแบบครัสเตอร์
รอง ผวจ.ลย
จึงให้ส่วนราชการชีแจงท่าความเข้าใจบุคลากรในหน่วยงานทราบถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
อาเภอภูกระดึง
1. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการติดบ้านติดเตียง
2. คนภูกระดึงกับวิถีชีวิตใหม่ป้องกันภัยไวรัสโคโรนา (CIVID - 19)
– นาเสนอโดยวีดีทัศน์ อาเภอหนองหิน
1. การช่วยเหลือผู้ยากไร้
– นาเสนอโดยวีดีทัศน์ –
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ประชากรในประเทศส่วนมากเป็นวัยผู้สูงอายุ ซึงเป็นกลุ่มทีต้องดูแล และให้เข้าถึง
รอง ผวจ.ลย
สวัสดิการของรัฐให้ได้มากขึน
นายณรงค์ จีนอ่า
รอง ผวจ.ลย

ขอเสนอแนะในการน่าเสนอวีดีทัศน์ควรเพิมเติมให้น่าสนใจและชัดเจน การด่าเนินงาน
ควรมีตัวเลขประกอบ เช่น ก่อนการด่าเนินงานเป็นอย่างไร และภายหลังด่าเนินการ
เป็นอย่างไร มีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 การดาเนินงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน
สิงหาคม 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)

ปลัดจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ…12

- 12 ๔.4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
คลังจังหวัดเลย

/สรุปผลการใช้จ่าย...13

- 13 -

มติที่ประชุม

นายทองสุข ณ พล
ผอ.ป.ป.ท. เขต 4

รับทราบ
4.5 การดาเนินโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
(สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4)

/2) กิจกรรมที 2...14

- 14 -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจาเดือน สิงหาคม 2564
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)

หน.สนจ.เลย

/3.กราฟเปรียบเทียบ...15

- 15 -

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ 5.2 สรุปผลการด่าเนินงาน…16

- 16 5.2 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจาเดือน สิงหาคม 2564
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)
นายกเหล่ากาชาด
จ.เลย

/2.งานรับบริจาคโลหิต...17

- 17 -

/แผนรับบริจาคโลหิต...18

- 18 -

/4.งานจัดหารายได้...19

- 19 -

/ภาพกิจกรรม...20

- 20 -

/ข่าวประชาสัมพันธ์...21

- 21 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 ผลการดาเนินงานด้านการเกษตร (สานักงานเกษตรจังหวัดเลย)

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย

/3.น่าเกษตรกรศึกษาดูงาน...22

- 22 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน สิงหาคม 2564
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย)

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย

/ภาพประกอบ...23

- 23 -

/ด้านกีฬา...24

- 24 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.5 สรุปภาวะการค้าชายแดน...25

- 25 5.5 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
กรกฎาคม 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
พาณิชย์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาเดือน กรกฎาคม
2564 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)

พัฒนาการ
จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.8 การคาดหมายลักษณะอากาศ…26

- 26 5.8 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน กันยายน 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)
ผอ.อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.9 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน สิงหาคม 2564 (โครงการชลประทานเลย)

ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลย
และผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือน
สิงหาคม 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)

คลังจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที 6...27

- 27 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาญชัย คงทัน)
หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย

