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สำนักงำนจังหวัดเลย
ศำลำกลำงจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
8 ตุลำคม 2564

เรื่อง

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยำยน 2564

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมบัญชีแนบท้ำย
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 ก อ ำเภอ ฯลฯ ครั้ ง ที่ 9/2564 ประจ ำเดื อนกั นยำยน 2564 ในวั นพุ ธที่ 29 กั นยำยน 2564
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรั ก ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดเลย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมอ้ำงถึง 2 นั้น บัดนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเลย ฯลฯ ครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีจำนวนทั้งสิ้น 26 หน้ำ สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนูเว็บไซต์จังหวัดใหม่
หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (สานักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอานวยการ) ทราบภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2564
ประจาเดือนกันยายน 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. กำหนดจัดประชุมคณะกรมกำรจังหวัด ฯ ครั้งที่ 10/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลำคม 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
Meetings
2. กำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ซึ่งมิได้มีรำยชื่อเข้ำร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดเลย (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองเลย
(ห้ องประชุ มสำมำรถรองรั บผู้ เข้ ำประชุ มได้ 30 คน) หรื อพิ จำรณำเข้ ำ ร่ วมประชุ มออนไลน์ ผ่ ำ นระบบประชุ ม
Cisco Webex Meetings 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 Meetings ปิดไมโครโฟนในแอพพลิเคชันระหว่ำงประชุมด้วย และให้แจ้งรำยชื่อ กำรเข้ำ ร่ว มประชุม
ภำยในเวลำ 10.00 น. ของวัน ที ่จ ัด ประชุม ฯ) และให้อ ำเภอจัด ส่ง บัญ ชีร ำยชื ่อ ผู ้เ ข้ำ ร่ว มประชุม
ณ ที่ว่ำกำรอำเภอให้ จั งหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน
/3. สำหรับส่วนรำชกำร...

- 2 3. สำหรับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภออื่นให้เข้ำร่วมประชุม ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ
ในพื้นที่ตนเอง ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) หรือประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบประชุม Cisco Webex
Meetings ตำมที่เห็นเหมำะสม โดยให้ลงลำยมือชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐำนและเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมฯ แล้ว
ให้อำเภอจัดส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้จังหวัดทรำบภำยในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ลิงค์กำรประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบประชุม
Cisco Webex Meetings ทำงกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมกำรจังหวัด, กลุ่มสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-doc)
ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน อำเภอทุกอำเภอ ภำคเอกชน ฯลฯ ทีจ่ ังหวัดได้เรียนเชิญเข้ำประชุม
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 ตุลาคม 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”

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยำยน 2564
รายการบัญชีแนบท้าย นส.ที่ ลย 0017.3/ว 996 ลว 8 ต.ค. 2564
********************
1. ผู้บญ
ั ชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๒๘
2. ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดเลย
3. นำยโสภณ สุวรรณรัตน์
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
4. นำยผดุงศักดิ์ หำญปรีชำสวัสดิ์
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
5. นำยณรงค์ จีนอ่ำ
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
6. อัยกำรจังหวัดเลย
7. อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
8. อัยกำรคุม้ ครองสิทธิอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดเลย
9. ผู้บังคับกำรหน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 23
10. ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดเลย
11. ผู้บังคับกำรกองพันทหำรรำบที่ 1 กรมทหำรรำบที่ 8
12. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
13. หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงทุกส่วน
14. หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคทุกส่วน
15. หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
16. ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกแห่ง
17. นำยอำเภอทุกอำเภอ
18. ผู้กำกับกำรสถำนีตำรวจภูธรทุกสถำนี
19. สำรวัตรสถำนีตำรวจท่องเที่ยวเลย
20. นำยด่ำนศุลำกรท่ำลี่
21. นำยด่ำนศุลกำกรเชียงคำน
22. ผู้กำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเลย
23. สำรวัตรสถำนีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับกำร 11 กองบังคับกำรตำรวจน้ำ
24. ผู้บงั คับกำรกองร้อยตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 246
25. ผู้บังคับกำรกองร้อยตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 247
26. ผู้บังคับกำรกรมทหำรพรำนที่ 21
27. ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
28. ผู้อำนวยกำรศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริอำเภอด่ำนซ้ำย
29. นำยกเทศมนตรีเมืองเลย
30. นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
31. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย
32. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
33. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
34. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดเลย
35. ผู้แทนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเลย
36. ประธำนชมรมกำนันผู้ใหญ่บำ้ นจังหวัดเลย
37. ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย
38. ประธำนสันนิบำตเทศบำลจังหวัดเลย
39. ประธำนชมรมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเลย
40. ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสำนักงำนจังหวัดเลยทุกกลุ่มงำน, หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
41. หัวหน้ำกลุ่มงำน ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ฯลฯ
ครั้งที่ 9/2564 วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชัยธวัช
2. นายโสภณ
3. นายผดุงศักดิ์
4. พ.อ.ประเสริฐ
5. นายศิริวัฒน์
6. นายสิงหเดช
7. นายภูริธิษฐ์

เนียมศิริ
สุวรรณรัตน์
หาญปรีชาสวัสดิ์
สิงขรเขียว
พินิจพานิชย์
แสงครุฑ
เจริญทรัพย์

8. นายชาญชัย
9. นายกายสิทธิ์
10. นายบัญชา
11. น.ต.โยธิน
12. นางวรจิตร์
13. นางเบญจวรรณ
14. นางไคริกา
15. นายสารวย
16. นายณัฐพงศ์
17. นางจิราพร
18. นายสมพงษ์
19. นายสมศักดิ์
20. นายยศกร
21. นายคมสิทธิ์
22. นายยุทธพล
23. นายเกษม
24. นางวษมล
25. นายสุทธิวิชญ์
26. นายสุรพงษ์
27. นายวิเชียร
28. นายชลธิศักดิ์
29. นายประดิษฐ์
30. นายอภิรักษ์
31. นายสุนิติ
32. นายสุรินทร์
33. นางเบญจมาศ
34. นายประเมิน
35. นายทรงพุฒิ

คงทัน
แก้วยาศรี
ผลานุวงศ์
กุลศิลป์
ปัญญาดี
ตัญญู
ศิระประภาเดโช
เข็มทองหลาง
พรชัย
เทียนพิทักษ์
ผลพัฒนกุล
จินดามณี
สุขสอาด
สุริยวรรณ
เดชารัตนชาติ
สุกทน
มณีสุต
ทองมี
มูลพิมพ์
ศิริสุวรรณคูหา
ชาวปากนา
อินตาพรม
พานนูน
จิรวงศ์สวัสดิ์
หาญมนัสเวทย์
ชัยดารงค์กุล
อินทวงศ์
ชรินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แทน ผบ.มทบ.28
ปลัดจังหวัดเลย
อัยการคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด เลย
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเลย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเลย
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเลย
แทน ผบ.นพค.23
คลังจังหวัดเลย
พาณิชย์จังหวัดเลย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
พัฒนาการจังหวัดเลย
แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย
แทน แรงงานจังหวัดเลย
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
ประกันสังคมจังหวัดเลย
เลขานุการกรม รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเลย
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย
สหกรณ์จังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
ขนส่งจังหวัดเลย
ผู้อานวยการท่าอากาศยานเลย
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย
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36. นางรวงทอง
37. น.ส.สายพิรุณ
38. นายสมบูรณ์
39. นางอัจนา
40. นางจุฑามาศ
41. นายนเรศวร์
42. น.ส.สุธาสินี
43. นายธนเดช
44. นางสาวเยาวพา
45. นายเฉลิมชัย
46. นางประณยา
47. นายกัมปนาท
48. นายเริงฤทธิ์
49. นายประกอบ
50. นางสาวชนัญภรณ์
51. นางสาวธัญรัศม์
52. นางกมลวรรณ
53. นายอมรเทพ
54. นายธันว์
55. ร.ต.อ.เด่นชัย
56. นางสาวสุนทรียา
57. นางสาวอรุณีย์
58. น.ส.อรุณีย์
59. นางภาวนา
60. นางสาววิชาดา
61. นายบุญชู
62. นายบัญชา
63. นางจารุวรรณ
64. นายเริงชัย
65. นายวิญญู
66. นายสุริยัน
67. นายเวช
68. นางสาวธารารัตน์
69. นายนพวิชญ์
70. นายอภินนั ท์
71. นางสาวยุพาพร
72. นายประยูร
73. นายนิมิตร
74. นายประภาศก์
75. นายวรุจน์
76. นายชายแดน
77. นายอภิเชษ

คาขะ

2วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ยุติธรรมจังหวัดเลย/ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดเลย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
แทน พลังงานจังหวัดเลย
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เลย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
แทนผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
แทน ผอ. สนง. เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดเลย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเลย
ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
แทน ผู้กากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลย
นายด่านศุลกากรท่าลี่
แทน นายด่านศุลกากรเชียงคาน
สรรพากรพืนที่เลย
สรรพสามิตพืนที่เลย
ธนารักษ์พืนที่เลย
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานเลย
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเลย
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย(พืชไร่เดิม)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย(พืชสวน)

จินพละ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย

ภาพันธ์
สุริยะมณี
ยังผ่อง
โกษาจันทร์
สายรัตน์
แก้วสุวรรณ
แต่งด้วง

แทน ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์เลย
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
แทน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต
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พลธิราช
วัฒนวงศ์สันติ
สุริยะ
ทุยทรัพย์
กุลรัตน์
แพงมา
สุดแสน
ศรีวิเชียร
ล้อมณรงค์
แสนมหาชัย
บุญลือ
ศรีเชือ
คายศ
โพธิ์ราม
จันทะวัน
ศรีริพราหมณ์
ฉัตรถี
ภักสุธีโกศล
สินธวาลัย
สมสวย
ทวิชาประสิทธิ์
วิศิษฎ์ชัยนนท์
วิศิษฎ์ชัยนนท์
เกียรติชูศักดิ์
จุ่นบุญ
ศรีไตรภพ
ภู่อมร
มาลาศรี
รักอยู่
เจ๊กชื่น
เสมา
ทองนาค
บุญเรืองศรี

78. นายกานดิษฐ์
79. ร.ท.ธงชัย
80. ร.ต.ต.พิษณุ
81. ร.ต.ท.เดช
82. ร.ต.อ.หญิง โสรยา
83. ดร.จักรกฤษณ์
84. นายสงัด
85. นายสายชล
86. นายกิตติคุณ
87. นายภูริวัจน์
88. ว่าที่ ร.ต.นครชัย
89. นายนที
90. นายพงษ์ธนนท์
91. นางสาวภูมารินท์
92. นายกองโทเชษฐา
93. นายต่อศักดิ์
94. นายสุรเดช
95. นายไสว
96. นายอภินันต์
97. นายกฤษณะ
98. นายมนัสพันธ์
99. นายเรืองเดช
100. พ.ต.ท.มหรรฆพันธ์
101. พ.ต.ท.วิสกี
102.พ.ต.ท.จักรราช
103. พ.ต.ท.อัครนาวิน
104. พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ
105. พ.ต.ท.จิรัสย์
106. พ.ต.ท.ยุทธนา
107. พ.ต.ท.สาเร็จ
108. พ.ต.ท.จงรักษ์
109. พ.ต.ต.ไพบูลย์
110. พ.ต.ท.วิมล
111. พ.ต.ท.พัฒน์พงศ์
112. พ.ต.ท.เสน่ห์
113. นายกวี
114. นางนงค์นิตย์
115. นายดารงค์
116. นายฉัตรชัย
117. นายเสด็จ
118. นายธรรมนูญ
119. นางสาวปรารถนา

สิงหากัน
ราชบัณฑิต
คงงาม
พิมพ์สุด
เนตรแสงศรี
พงษ์อินทร์วงศ์
ยศเมือง
ชมภู
บุตรคุณ
โชตินพรัตน์
แสงมณี
พรมภักดี
ปัญญาประชุม
คงเพียรธรรม
ขาวประเสริฐ
สกุณวัฒน์
สร้อยอุทา
เจริญศรี
สุวรรณโค
รักษ์มณี
ดอนก้อนไพร
สร้อยคา
เพียงปราชญ์
พระอาศัย
หงษา
บุญประสิทธ์
โพธิ์จันทร์
แสนประสิทธิ์
มาเมือง
พิกุลหอม
นามอัง
ศิริสถิตย์
นามป้อง
ทิพย์สุข
รักวาด
ไพศาลศรี
เนียมศิริ
ทองศรี
ลีกระจ่าง
สนธิมูล
ภาคธูป
บุญญะสุระ

3 ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้เลย
แทน ผบ.ร 8 พัน 1
แทน สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ตารวจนา)
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.246
แทน ผบ.ร้อย(สบ.2)ร้อย ตชด.247
แทน อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นายอาเภอเมืองเลย
นายอาเภอวังสะพุง
นายอาเภอเชียงคาน
นายอาเภอด่านซ้าย
นายอาเภอท่าลี่
นายอาเภอภูเรือ
นายอาเภอปากชม
นายอาเภอภูกระดึง
นายอาเภอนาด้วง
นายอาเภอภูหลวง
นายอาเภอผาขาว
นายอาเภอเอราวัณ
นายอาเภอหนองหิน
นายอาเภอนาแห้ว
แทน ผกก.สภ.เมืองเลย
แทน ผกก.สภ.วังสะพุง
แทน ผกก.สภ.ท่าลี่
แทน ผกก.สภ.ภูเรือ
แทน ผกก.สภ.ภูกระดึง
แทน ผกก.สภ.เอราวัณ
แทน ผกก.สภ.ภูหลวง
แทน ผกก.สภ.หนองหิน
แทน ผกก.สภ.ผาขาว
แทน ผกก.สภ.นาแห้ว
แทน ผกก.สภ.นาดินดา
แทน ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง
แทน ผกก.สภ.โพนทอง
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัดเลย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
นายกเทศมนตรีเมืองเลย
แทน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
ผู้จัดการพืนที่พิเศษเลย
แทน ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
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120. นายกุลวัชร
121. นายมนัสพงษ์
122. นายอนุศาสตร์
123. นายศิริชัย
124. นายทนง
125. นายณัฐพล
126. นายวสันต์
127. ว่าที่ ร.ต.เกริก
128. นายนราวุฒิ
129. นางมานิตา
130. ว่าที่ ร.ต.เกริก
131. นายพรชัย
132. น.ส.รัตนาพร
133. นายสุขสันต์
134. นายประวิทย์
135. นางนันทรี
136. นายรัฐกรณ์
137. นางผานิตย์
138. นางสาวภัทราภรณ์
139. นางสาวอภัสรา
140.น.ส.กาญจนาภรณ์
141. นายณัฐชัย
142. นายพรเทวา

ฟองชัย
จิตติพิมพ์
ผาดา
สันต์สัมพันธ์กุล
สุวรรณสิงห์
เหลืองวงศ์ไพศาล
ไทยสุวรรณ
กมลานนท์
รัตนัง
จันโทวาท
กมลานนท์
สถาผล
เทวะสัตย์
ไชยรถ
ภิญโญ
พุ่มฉัตร
สองเมืองสุข
ปรือปรัก
พรหมเทศ
สีปา
แน่นอุดร
อนุมา
ศรีสุข

- 4 โทรศัพท์จังหวัดเลย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลย
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ประธานหอการค้าจังหวัดเลย
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.เลย
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดเลย
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เลย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย
รักษาการ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม จ.เลย
จ่าจังหวัดเลย
เสมียนตราจังหวัดเลย
ป้องกันจังหวัดเลย
เลขานุการ สนง. ศอก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดเลย
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดเลย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดเลย
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดเลย
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ สานักงานจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานจังหวัดเลย
ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สนจ.เลย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเลย
2. นายณรงค์ จีนอ่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
3. รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท)
4. ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
5. อัยการจังหวัดเลย
6. สัสดีจังหวัดเลย
7. ปศุสัตว์จังหวัดเลย
8. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
9. ผู้อานวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย
10. ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
11. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
12. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชดาริ อ.ด่านซ้าย
13. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
14. หัวหน้าด่านกักสัตว์เลย
15. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย
16. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
17. หน.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนาลาห้วยสัก

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
/ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21…5
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18. ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21
19. หน่วยประสานงานชายแดนที่ 2
20. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข. เขตหนองคาย
21. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 6 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
22. ผกก.สภ.เชียงคาน
23. ผกก.สภ.ด่านซ้าย
24. ผกก.สภ.ปากชม
25. ผกก.สภ.นาด้วง
26. ผกก.สภ.โคกงาม
27. ผกก.สภ.เชียงกลม
28. ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
29. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
30. โรงเรียนเลยพิทยาคม
31. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
32. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
33. ผู้แทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
34. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดเลย
35. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
36. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
37. ปลัดเทศบาลเมืองเลย
38. ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเลย
39. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
40. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเลย
41. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย
42. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย
43. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตเลย
44. ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย
45. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
46. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
47. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
48. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย
49. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย
50. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย (ทต.นาอ้อ)
51. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเลย (อบต.นาสวย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบา
ใจทิพย์
2. นายวรรลพ
วลัยศรี
3. นายวานิช
ศรีบุรินทร์
4. นายมนัส
ภูมี
5. นางนรีกานต์
พรหมท้าว
6. นายวชิราวุธ
วิไชโย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ปลัดอาเภอเชียงคาน
ปลัดอาเภอผาขาว
ปลัดอาเภอภูกระดึง
ปลัดอาเภอหนองหิน
ปลัดอาเภอด่านซ้าย
ปลัดอาเภอท่าลี่
/7. นายอาคม...6
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7. นายอาคม
8. นายธีรัช
9. นายชุติพงษ์
10. นางนันท์นภัส

ภูละคร
ขอจิตต์
ศรีบัวรินทร์
บุญยะประทีป

ปลัดอาเภอนาแห้ว
ปลัดอาเภอนาแห้ว
ปลัดอาเภอเอราวัณ
ปลัดอาเภอภูเรือ

เริ่มการประขุม เวลา ๐๙.3๐ น.
โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ 9/2564 วันพุธ ที่ 29
กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. และได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
พิธีการก่อนประชุม
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
2. การมอบรางวัล “เพชรดอกแก้ว” แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
(สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย)
3. การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)
3.1 การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ
New Normal 2021 จานวน 1 แห่ง
3.2 การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่
เกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 7 ราย
4. การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 1 ราย (สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย)
5. การมอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 จานวน 1 ราย (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)
6. การมอบเกียรติบัตร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย)
6.1 มอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมฯ โครงการ ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี จานวน 3 ราย
6.2 มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสัน และภาพถ่าย
จานวน 11 ราย
7. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร (สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย)
7.1 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนผูส้ ูงอายุต้นแบบประจาจังหวัดเลย ประจาปี 2564
แก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
7.2 การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจาปี 2564 จานวน 2 ราย
8. การมอบเกียรติบัตร “เชฟชุมชน” จานวน 15 ราย (สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย)
9. การแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จานวน 12 ท่าน
1. นายสมพงษ์
ผลพัฒนกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
2. นายทรงพุฒิ
ชรินทร์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
3. นายประดิษฐ์ อินตาพรม
เกษตรจังหวัดเลย
4. นางอัจนา
ทุยทรัพย์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดเลย
5. นางวษมล
มณีสุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
6. นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
7. นายบุญชู
ศรีไตรภพ
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
8. นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พืนที่เลย
/10. นายมนัสพงษ์...2
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ยศเฮือง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
10. นายมนัสพงษ์ จิตติพิมพ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
11. นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์
นายอาเภอภูกระดึง
12. นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอาเภอท่าลี่
10. ข่าวเด่นรอบเดือน กันยายน 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
1. พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับการคดีและกฎหมาย กองบังคับการคดีและกฎหมาย ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
2. นางสาวธนวัน กาสี ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเลย
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานขอนแก่น
3. นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
4. นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรนาภาค 3 จังหวัดอุดรธานี
5. นายสารวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
6. นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
7. นายดารง ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
8. นายกวี ไพศาลศรี ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดเลย สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตังประจาจังหวัดเลย ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการประชุม
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตังส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
1.2 แนะนาผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่
- นายทนง สุวรรณสิงห์ ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี
1. รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีการผ่อนปรนเกี่ยวกับสถานการณ์ฯในประเทศ ซึ่งกาหนดไว้คือ วันที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2564 เปิ ด ประเทศ คาดการณ์ ว่ า จะด าเนิ น การเปิ ด ได้ เ กื อ บ 100 %
โดยการปฏิบัติงานต้องใช้กลยุทธ์จากทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์
ในการเปิดจังหวัด ซึ่งต้องดาเนินการตามมาตรการ 2 ส่วน คือ
1. ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ดาเนินการตามมาตรการ D-H-T-T-A โดยให้ปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวันรวมถึงให้ประชาสัมพันธ์มาตรการกับประชาชนที่ได้ร่วมงานให้ปฏิบัติเป็นนิสัย
2. เรื่องการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของรัฐบาลในพืนที่สีฟ้าที่เป็นพืนที่การท่องเที่ยว
ในส่ ว นจั ง หวั ด เลยคื อ อาเภอเชี ย งคาน แต่ จั ง หวั ด เลยมี อาเภอที่ เ ป็ น พื นที่ เ ชื่ อ มโยง
การท่ อ งเที่ ย ว คือ อาเภอภูเรือ อาเภอด่านซ้าย อาเภอนาแห้วและอาเภอปากชม โดยให้มี
อาเภอเมืองเลย เป็นศูนย์การของการกระจายการสนับสนุน และประชาชนจะต้องได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์เบืองต้น 70 % ขึนไปถึงจะเปิดจังหวัดได้
2. การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนต้องเร่งดาเนินการ
และขอบคุณข้าราชการทุกท่าน ที่ ได้ปฏิบัติห น้าที่ของตนเป็นอย่างดีและให้ ปฏิบัติงาน
ตามรูปแบบเดิมที่ได้ปฏิบัติมา
/ระเบียบวาระที่ ๒...8

ระเบียบวาระที่ ๒

-8เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕64 ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย (สานักงานจังหวัดเลย)
- รายงานการประชุมฯ มีทังหมด 27 หน้า โดยสานักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที่เมนูประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ แล้ว ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/
ว 889 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕64
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

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

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเลย

/วันที่ 27 ...9

-9–

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน…10

มติทปี่ ระชุม

- 10 4.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)
–นาเสนอโดยวีดีทัศน์อาเภอด่านซ้าย
1. ที่นี่ด่านซ้าย การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. กินอยู่อย่างคนด่านซ้าย ด่านซ้ายกรีนเนต
3. คนด่านซ้ายไม่ทอดทิงกัน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
อาเภอปากชม
- การป้องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รับทราบ
4.3 การดาเนินงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจาเดือน
กันยายน 2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย)

ปลัดจังหวัดเลย

เพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 1. มอบสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก ารติดตามผู้ พ้ นโทษที่ผ่ านการ
รอง ผวจ.เลย
ฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งนาใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์
2. ศูน ย์ อานวยการใหญ่จิต อาสาพระราชทานแจ้ง ให้ จิต อาสา 904 ลงพื นที่
เพื่ อติด ตามผู้ พ้น โทษที่ผ่ านการอบรมฯ
/๔.4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ…11

ปลัดจังหวัด
มติที่ประชุม

- 11 เพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดกิจกรรมฯได้ชะลอหยุด แต่ยังคงมีการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามปกติ
ตามวันและเวลา ราชการ
รับทราบ
๔.4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 กันยายน 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)

คลังจังหวัดเลย

/ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี...12

- 12 -

เพิ่มเติม ชุดตรวจโควิค-19 และชุดนายา สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.5 ประเด็นและข้อปฏิบัติ…13

- 13 4.5 ประเด็นและข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เป็นผู้ตรวจเยี่ยมผลการดาเนินงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

/เดือนกันยายน...14

- 14 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.6 ความก้าวหน้าการเจรจาธุรกิจ...15

- 15 4.6 ความก้าวหน้าการเจรจาธุรกิจกาแฟลองเลย อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย)
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทศั น์
5.1 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจาเดือน กันยายน 2564
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย)

หน.สนจ.เลย

/6.ผลการดาเนินงาน...16

- 16 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจาเดือน กันยายน 2564
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/
ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดเลย

/แผนรับบริจาคโลหิต...17

- 17 -

/ข่าวประชาสัมพันธ์...18

- 18 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเลย)

ผอ.คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจา
จังหวัดเลย

/คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม...19

- 19 -

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 ผลการดาเนินงานด้านการเกษตร (สานักงานเกษตรจังหวัดเลย)

เกษตรจังหวัดเลย

/ผลการดาเนินงาน...20

- 20 -

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตาบล (สถานีพัฒนาที่ดินเลย)
ผอ.การสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.6 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน…21

- 21 5.6 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจาเดือน กันยายน 2564
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย)
ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.7 สรุปภาวการณ์ค้าชายแดน…22

- 22 5.7 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจาเดือน
สิงหาคม 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)
พาณิชย์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.8 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)

พาณิชย์จังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.9 รายงานผลการจาหน่ายสินค้า…23

- 23 5.9 รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาเดือน สิงหาคม
2564 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)
พัฒนาการจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน ตุลาคม 2564
(สานักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)

ผอ.อุตุนิยมวิทยาเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.11 รายงานสถานการณ์นาปี 2564 ...24

- 24 5.11 รายงานสถานการณ์น้าปี 2564 ประจาเดือน กันยายน 2564 (โครงการชลประทานเลย)
ผอ.โครงการ
ชลประทานเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.12 จุลสารผลการดาเนินงาน…25

- 25 5.12 จุลสารผลการดาเนินงานด้านการเงินการคลังของสานักงานคลังจังหวัดเลย
และผลการดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจาเดือน
กันยายน 2564 (สานักงานคลังจังหวัดเลย)
คลังจังหวัดเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.13 รายงานผลการดาเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตาบล
แบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2564 ในพื้นที่ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/รายงานความก้าวหน้า...26

- 26 -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนันทรี พุ่มฉัตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาญชัย คงทัน)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเลย

