
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
         หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
------------------------------- 

    ผู้มาประชุม  
1.   นายชัยธวชั  เนียมศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2.   นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3.   นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
4.   นายณรงค์  จีนอ ่า   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
5.   พ.อ.ประเสริฐ  สิงขรเขียว  แทน ผบ.มทบ.28 
6.   พ.อ.ทินพันธ์  ปากแก้ว   แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
7.   พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์   ผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดเลย 
8.   นายพิเชษฐ์  จูมเกตุ   แทน อัยการจังหวัดเลย 
9.   นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  
10.  นายสิงหเดช    แสงครุฑ     อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 
11.  นายเวชพล  วงศ์พิพัฒโนภาส  แทน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

                                                                  ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย 
12.  นายวสันต์  ไทยสุวรรณ  รก.หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย 
13.  นายชาญชัย  บุญอยู่   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
14.  นายบัญชา  ผลานุวงศ ์  ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลเลย 
15. นางวรจิตร์  ปัญญาดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นางเบญจวรรณ  ตัญญู   พาณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นางทรงศิริ  แก้วค่า    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นายสมปราชญ์  ราชโยธา  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
19.  นายณัฐพงศ์  พรชัย   พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
20.  นางจิราพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย 
21.  นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
22.  นายธนกฤษ  สิมธพ   แทน เจ้าพนักงานที ดินจังหวัดเลย 
23.  นายปรเมศวร์  ยศปัญญา  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 
24.  นายคมสิทธิ์   สุริยวรรณ  พัฒนาการจังหวัดเลย 
25.  นายดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ นจังหวัดเลย     
26.  นายเกษม  สุขทน   แทน แรงงานจังหวัดเลย 
27.  นางพรพิมล  ดรธงขวา  รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัเลย 
28.  นายสุทธิวิชญ ์  ทองมี   ประกันสังคมจังหวัดเลย 
29.  นายสุรพงษ์  มูลพิมพ์   เลขานุการกรม รักษาราชการแทนจดัหางานจังหวัดเลย 
30.  นายโกวิท  แสนสุข   รก. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดล้อม จ.เลย 
31.  นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน ่า  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
32. นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน ์  แทน สหกรณ์จังหวัดเลย 
33.  นายสุวัฒน ์  มัตราช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 

34.  นายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
35. นางสิริมา  พิมพ์ทองงาม  แทน ปฏิรูปที ดินจังหวัดเลย 
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36.  นางเบญจมาศ  ชัยค่ารงค์กุล  ขนส่งจังหวัดเลย 
37.  นายประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเลย 
38.  นายวิชัย  ทิพรักษ์   ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย 
39.  นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
40.  ว่าที  ร.ต.พิเชษฐ ์ แก้วจินดา  ยุติธรรมจังหวัดเลย/ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย 
41.  นายอนุสรณ์  มณีแดง   ผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดเลย 
42.  นางจุฑามาศ  กุลรัตน์   ท่องเที ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
43.  นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช  พลังงานจังหวัดเลย 
44.  น.ส.สธุาสินี   สุดแสน   ผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที พึ ง  
45.  นายธนเดช  ศรีวิเชียร  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เลย 
46.  นางสาวเยาวพา  ล้อมณรงค์  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
47.  นายสุวิชชา  เสี ยมแหลม  แทน ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
48.  นายไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สนง.เขตพื นที การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวล่าภู 
49.  นางประณยา  บุญลือ   แทนผอ.สนง.เขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
50.  นายปัญจพล  แสงค่าไพ   ผอ.สนง.เขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
51.  นายอนสุรณ์  คามแสน  แทน ผอ.ส่านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
52.  นางสาวชนัญภรณ์  จันทะวัน   ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ่าจังหวัดเลย  
53.  นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร  ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
54.  นางนวิมล  วงศ์กุลวิจิตร  แทน ผอ.ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย  
55.  นายนิพันธ์  ใหญอ่รุณ  ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที  ๑ 
56.  นายอมรเทพ  ภักสุธีโกศล  ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงเลยที  2 (ด่านซ้าย) 
57.  นายธันว ์  สินธวาลัย  ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย 
58.  นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ ์  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย 
59.  นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์  นายด่านศุลกากรท่าลี  
60.  นายสุรัตน์  เรืองประยูร   แทน นายด่านศุลกากรเชียงคาน 
61.  นางสาววิภานิต   เปศร ี สุววรณพรหม  สรรพากรพื นที เลย 
62.  นางสาวสุวิมล  ทองเสนอ  สรรพสามิตพื นที เลย 
63.  นายสมพงษ์  ชมภูเทศ   ผู้อ่านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 
64.  นายวิทวัส  เลิศวิทยากุล  รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื นที เลย 
65.  นายบัญชา  ภู่อมร   หัวหน้าส่านักงานสาขาชั งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
66.  นางรติกร  สว่างเพชร  หัวหน้าส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย 
67.  นายสุขสันต์  ศรีบุรินทร์  แทน ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานเลย 
68.  นายวิญญู  เจ๊กชื น   ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาที ดินจังหวัดเลย 
69.  นางสาวศิรินาถ  ชุมแวงวาปี  แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ่าจืดเลย 
70.  นางสาวพรพิทย ์  แพงจันทร ์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย(พืชไร่เดิม) 
71.  นายตราครุฑ  ศิลาสุวรรณ  ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวยเลย  
72.  นายประยูร  สุริยะมณี  ผอ.ศูนย์วิจัยและบ่ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
73.  นางสาวศิรินยา  มีแก้ว   แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี    
74.  นายฑีฆาวุฒิ   ศรีบุรินทร์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
75.  นายจิรวิทย์   แสนค่าภา   แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง 
76. นายชายแดน  แก้วสุวรรณ  หัวหน้าอุทยานภูสวนทราย  
77.  ร.ท.อาณัติ  จันทริสัย  ผบ.ร 8 พัน 1 
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78.  ร.ต.ต.พิษณุ  คงงาม   แทน สว.รน.1 กก 11 บก.รน. (ต่ารวจน ่า)  
79. ว่าที  ร.ต.อ.เดช  พิมพ์สุด   แทน ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.246  
80.  ร.ต.อ.วงศ์ศักดิ์   พรหมศิลป์  แทน ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.247 
81.  ดร. จักรพงษ์  พงษ์อินทร์วงศ์  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
82.  นายสายชล  ชมพู   ผู้อ่านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
83.  นายอภิวัฒน์  บุญงาม   แทน ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย 
84.  นายชาญวิทย์  บัวหนอง  รก.นายอ่าเภอเมืองเลย 
85.  นายภูริวัจน ์  โชตินพรัตน์  นายอ่าเภอวังสะพุง 
86. ว่าที  ร.ต.นคร  แสงมณี   นายอ่าเภอเชียงคาน 
87. นายนที  พรมภักดี  นายอ่าเภอด่านซ้าย 
88. นายวชิราวุธ  วิไชโย   แทน นายอ่าเภอท่าลี  
89. นางสาวภูมารินทร ์ คงเพียรธรรม  นายอ่าเภอภูเรือ 
90. นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ  นายอ่าเภอปากชม 
91. นายวานิช  ศรีบุรินทร์  แทน นายอ่าเภอภูกระดึง 
92. นายสุรเดช  สร้อยอุทา  นายอ่าเภอนาด้วง     
93. นายไสว  เจริญศรี   นายอ่าเภอภูหลวง 
94. นายอภินันต์  สุวรรณโค  นายอ่าเภอผาขาว 
95. นายกฤษณะ  รักษ์มณี   นายอ่าเภอเอราวัณ 
96. นายมนัสพันธ์  ดอนก้อนไพร  นายอ่าเภอหนองหิน 
97. นายเรืองเดช  สร้อยค่า   นายอ่าเภอนาแห้ว 
98.  พ.ต.อ.ยศวัจน์  แก้วสืบธัญกิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
99.  พ.ต.ท.ใจชาย  หงส์เวียง  แทน ผกก.สภ.ท่าลี  
100.  พ.ต.ท.อังครนาวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
101.  พ.ต.ท.ประสาท ปาปะขา   แทน ผกก.สภ.ภูกระดึง  
102.  พ.ต.ท.ยุทธนา  มาเมือง   แทน ผกก.สภ.ภูหลวง    
103.  พ.ต.ท.ส่าเร็จ  พิกุลหอม  แทน ผกก.สภ.หนองหิน 
104. พ.ต.ท.สมพงษ์  ดอนอินทร์   แทน ผกก.สภ.ด่านซ้าย  
105. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ บุญโชติ   ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง  
106.  พ.ต.ท.บรรจง  เปรมอยู่   แทน ผกก.สภ.โพนทอง 
107.  พ.ต.ท.ประสงค์ นอสิทธิ์   ผกก.สภ.โคกงาม 
108.  นายสุทธิชัย  บุญเรือง   ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั งประจ่าจังหวัดเลย 
109.  นายเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
110.  นายพูลสวัสดิ์  ภาคธูป   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  
111.  นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองเลย  
112.  นายธรรมนูญ  ภาคธูป   ผู้จัดการพื นที พิเศษเลย 
113.  น.ส.ภัทราภรณ์ ไพศูนย์   แทน ผอ.ส่านักงานการท่องเที ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานเลย 
114.  นายกุลวัชร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด  (มหาชน) 
115.  นายสุรพล  ทองเพชร   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลย 
116.  นายโกเมท  รามศิริ   แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 
117.  นายศิริชัย  สันต์สัมพันธ์กุล  ผอ.ส่านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย 
118.  นายณัฐพล  เหลืองวงศ์ไพศาล  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 
119.  ว่าที  ร.ต.กฤษณ์ชาณัฎฐ์    กุลรัชชหิรัญ  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที ยวจังหวัดเลย 
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120.  นายวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.เลย 
121.  ว่าที  ร.ต.เกริก   กมลานนท์  ผอ.กลุ่มงานอ่านวยการส่านักงานจังหวัดเลย 
122. นายนราวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เลย  
123.  นางมานิตา  จันโทวาท  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย 
124. นางสาววิริยาภรณ์ อยู่นาน   แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด่ารงธรรม จ.เลย 
125.  นายกิตติวัชร์  แยบดี   จ่าจังหวัดเลย 
126.  น.ส.รัตนาพร  เทวะสัตย์  เสมียนตราจังหวัดเลย 
127.  นายสุขสันต์  ไชยรถ   ป้องกันจังหวัดเลย 
128.  นายประวิทย์  ภิญโญ   เลขานุการ สนง. ศอก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย  
129.  นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน ส่านักงานจังหวัดเลย 
130.  นายรัฐกรณ ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าช่านาญงาน ส่านักงานจังหวัดเลย 
131.  นางผานิตย์  ปรือปรัก  นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ ส่านักงานจังหวัดเลย 
132.  นางสาวภัทราภรณ์ พรหมเทศ  นิติกรปฏิบัติการ ส่านักงานจังหวัดเลย 
133.  นายเปียโน  ส่านึก   พนักงานบริหารงานทั วไป 
134.  น.ส.อรยา  ปะกิน่าหัง  พนักงานบริหารงานทั วไป 
135.  น.ส.มลชยา  จรสาย   เจ้าหน้าที ธุรการ  ส่านักงานจังหวัดเลย 
136.  น.ส.กาญจนาภรณ ์ แน่นอุดร  เจ้าหน้าที ธุรการ  ส่านักงานจังหวัดเลย 
137.  นายณัฐชัย  อนุมา   เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ส่านักงานจังหวัดเลย 
138.  นายพรเทวา  ศรีสุข   ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที โสตทัศนูปกรณ์  สนจ.เลย    
 

 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ผบ.นพค.23         ติดราชการ 
2. สัสดีจังหวัดเลย         ติดราชการ 
3. เกษตรจังหวัดเลย        ติดราชการ 
4. ผู้อ่านวยการส่านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย      ติดราชการ 
5. ผู้อ่านวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
6. ผู้ก่ากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย      ติดราชการ 
7. ผู้อ่านวยการส่านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที  6 (อุดรธานี)    ติดราชการ 
8. ผอ.ส่านักบริหารพื นที อนุรักษ์ที  8 (ขอนแก่น)     ติดราชการ 
9. ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด่าริ อ.ด่านซ้าย    ติดราชการ 
10. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย      ติดราชการ 
11. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเลย (เกษตรที สูง)    ติดราชการ 
12. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย(พืชสวน)    ติดราชการ 
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์เลย      ติดราชการ 
14. หน.ด่านกักสัตว์เลย        ติดราชการ 
15. หน.โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย      ติดราชการ 
16. หน.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง       ติดราชการ 
17. หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต      ติดราชการ 
18. หน.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ่าล่าห้วยสัก     ติดราชการ 
19. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข. เขตหนองคาย      ติดราชการ 
20. ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที  21      ติดราชการ 
21. หน่วยประสานงานชายแดนที  2       ติดราชการ 

/22. สารวัตรสถานีต่ารวจ…5 



- 5  - 
22. สารวัตรสถานีต่ารวจท่องเที ยว 6 กองก่ากับการ 3 กองบังคับการต่ารวจท่องเที ยว ติดราชการ 
23. ผกก.สภ.วังสะพุง         ติดราชการ 
24. ผกก.สภ.เอราวัณ         ติดราชการ 
25. ผกก.สภ.ปากชม         ติดราชการ 
26. ผกก.สภ.นาด้วง         ติดราชการ 
27. ผกก.สภ.ผาขาว         ติดราชการ 
28. ผกก.สภ.นาแห้ว         ติดราชการ 
29. ผกก.สภ.นาดินด่า        ติดราชการ 
30. ผกก.สภ.เชียงกลม        ติดราชการ 
31. ผอ.ส่านักงาน ป.ป.ช. ประจ่าจังหวัดเลย      ติดราชการ  
32. ผู้อ่านวยการส่านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย     ติดราชการ 
33. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทย    ติดภารกิจ 
34. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง       ติดราชการ 
35. ปลัดเทศบาลเมืองเลย        ติดราชการ 
36. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย       ติดภารกิจ 
37. ผอ.สนง.เขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2     ติดราชการ 
38. ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย       ติดราชการ 
39. ผู้อ่านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม       ติดราชการ 
40. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย     ติดราชการ 
41. ผอ.ส่านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย     ติดราชการ 
42.  ผู้อ่านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย     ติดภารกิจ 
43.  ผู้อ่านวยการส่านักงาน คปภ. จังหวัดเลย      ติดราชการ 
44.  หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย       ติดภารกิจ 
45.  หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย     ติดราชการ 
46.  ผู้อ่านวยการธนาคารออมสิน เขตเลย      ติดภารกิจ 
47.  ประธานชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
48.  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
49.  ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
50. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย       ติดราชการ 
51. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย    ติดราชการ 
52. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย      ติดราชการ 
53. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเลย       ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายมนัส   ภูม ี      ปลัดอ่าเภอหนองหิน 
2. นางนันท์นภัส  บุญยะประทีป     ปลัดอ่าเภอภูเรือ 
3. นายสมจิตร  ทิ งโคตร      ปลัดอ่าเภอเอราวัณ 
4. นายวรรลพ  วลัยศรี      ปลัดอ่าเภอผาขาว 
5. นายอาคม  ภูละคร      ปลัดอ่าเภอนาแห้ว 
6. นางสาวนุชนารถ  บุญเอื อ      ปลัดอ่าเภอภูหลวง 
7. นายปริญญา  ตันสุวรรณ     ปลัดอ่าเภอเชียงคาน 
8. นายวรสฤษดิ์  วิสุเวส      ปลัดอ่าเภอนาด้วง 
9. นายพงษ์รัตน์  เมืองปาก     ปลัดอ่าเภอนาด้วง 
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เริ่มการประขุม เวลา ๐๙.3๐ น. 
โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว้่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที ประชุมฯ 11/2564 วันจันทร์ ที  29 

พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.30 น. และได้ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 

พิธีการก่อนประชุม ๑.  ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
2.  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับจังหวัด  
     โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”  
     (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ่าปี 2564  จ่านวน 1 ราย  (ที ท่าการปกครองจังหวัดเลย)             

   4.  การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ศิลปิน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     จ่านวน 1 ราย  (ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย)  
5.  การมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายรับรองสถานประกอบการร้านอาหาร 
     ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร จังหวัดเลย ปี 2564 จ่านวน 3 ราย  
     (ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 

             6. ข่าวเด่นรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564   (ส่านกังานประชาสัมพันธ์จงัหวัดเลย)  

ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั งให้ด่ารงต่าแหน่งใหม่/ย้ายมาด่ารงต่าแหน่งใหม่ 

                                   1) นางทรงศิริ แก้วค่า ต่าแหน่งเดิม ผู้อ่านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
            จังหวัดหนองบัวล่าภู ได้รับแต่งตั งใหม่มาด่ารงต่าแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
       2) นายปัญจพล  แสงค่าไพ ต่าแหน่งเดิม ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื นที การศึกษา 
           ประถมศึกษาสมุทรสาคร ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื นที การศึกษา 
           ประถมศึกษาเลย เขต 3 
                                   3) นายปรเมศวร์ ยศปัญญา ต่าแหน่งเดิม หัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             จังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง หัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย                
                4)  นายเกรียงศักดิ์  ประกอบศรี  ต่าแหน่งเดิม  ปฏิรูปที ดินจังหวัดก่าแพงเพชร 

(ผู้ อ่านวยการสูง) ส่านักงานการปฏิรูปที ดินจังหวัดก่าแพงเพชร (ส.ป.ก.ก่าแพงเพชร)            
ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง ปฏิรูปที ดินจังหวัดเลย (ผู้อ่านวยการสูง) ส่านักงานการปฏิรูปที ดิน
จังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) 
    5)  นายวงศ์ชัย  ไชยโย  ต่าแหน่งเดิม สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (ผู้อ่านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการสหกรณ์)) ประเภท อ่านวยการ (ระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่านักงานสหกรณ์          
จังหวัดขอนแก่น ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเลย (ผู้อ่านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการสหกรณ์)) ประเภท อ่านวยการ (ระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเลย  
    6)  นางสาวสุวิมล  ทองเสนอ  ต่าแหน่งเดิม  สรรพสามิตพื นที  (ผู้อ่านวยการสูง) 
ส่านักงานสรรพสามิตพื นที ยะลา กรมสรรพสามิต ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง สรรพสามิตพื นที  
(ผู้อ่านวยการสูง) ส่านักงานสรรพสามิตพื นที เลย กรมสรรพสามิต 

                                   7)  นางรติกร  สว่างเพ็ชร ต่าแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช่านาญการพิเศษ 
ส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ได้รับแต่งตั งให้มาด่ารงต่าแหน่ง หัวหน้าส่านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย  
 8) นายวิชัย ทิพรักษ์   ต่าแหน่งเดิม ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.นราธิวาส            
ย้ายมาด่าต่าแหน่ง ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.เลย     
    
                                                            /1.2  คณะรัฐมนตรีมีมติ... 
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                                      1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการ ผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                                         ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื อวันที  4 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั งข้าราชการ          

ผู้บริหารระดับสูงสังกัด กระทรวงมหาดไทย ตามที กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้ด่ารงต่าแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  รวม 19 ราย   
ในการนี  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับการแต่งตั ง  
ให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ด้วย  
(ขณะนี อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ)  

                                      1.3 ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอื่น 
                                      1) นายชาญชัย  คงทัน  หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย ส่านักงานจังหวัดเลย 
                         ได้รับแต่งตั งให้ด่ารงต่าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  จังหวัดนครพนม 
                                 2) นายกิตติคุณ  บุตรคุณ นายอ่าเภอเมืองเลย ได้รับแต่งตั งให้ด่ารงต่าแหน่ง 
 ปลัดจังหวัดหนองคาย ที ท่าการปกครองจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
         3) นายอภิรักษ์  พานนูน  สหกรณ์จังหวัดเลย  ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
 ย้ายไปด่ารงต่าแหน่งสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
                                    4) นายยศกร  สุขสอาด หัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  
                         ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง หัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา 
                                    5) นางภาวนา  เกียรติชูศักดิ์  สรรพสามิตพื นที  (ผู้อ่านวยการสูง) ส่านักงาน  
 สรรพสามิตพื นที เลย กรมสรรพสามิต ย้ายไปด่ารงต่าแหน่งสรรพสามิตพื นที  (ผู้อ่านวยการสูง)  
                             ส่านักงานสรรพสามิตพื นที ขอนแก่น 

1.4 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2564            
ขอแจ้งก าหนดการเบื้องต้น ดังนี้ งานพิธีการ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 
07.๐๐ น.  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย 
08.30 น.  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  ณ ห้องประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   
กิจกรรมเนื องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร            
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2564  ได้แก่ 
 - การจัดตั งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื องราชสักการะ บริเวณ
อาคารส่านักงานหรือสถานที ที เหมาะสมพร้อมประดับไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอาคารส่านักงาน 
ระหว่างวันที  1 – 31 ธันวาคม 2564 
 - จัดท่าค่ากล่าวน้อมร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน่าเสนอภาพพระราชกรณียกิจ           
เพื อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื อออนไลน์ของส่วนราชการ ในระหว่างวันที  1 – 15 ธันวาคม 2564 
1.5 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การเกิดสายพันธุ์ไวรัส     
ตัวใหม่ขึ นคือ สายพันธุ์ โอไมคอน ให้ส่วนราชการเรียนรู้และพร้อมรับมือกับเชื อโรค  สายพันธ์ดังกล่าว      
เพื อเป็นการป้องกันตนเอง โดยใช้มาตรการที ถูกต้องคือ  D-M-H-T-T-A และช่วยเป็กระบอกเสียง
อธิบายความส่าคัญของการฉีดวัคซีนส่าหรับบุคคลที ยังไม่ได้ รับวัคซีน  
1.6 ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยรถที เกิดอุบัติเหตุมากที สุด คือ รถจักรยานยนต์            
ให้ส่วนราชการที มีหน้าที โดยตรง เข้มงวดอย่างแท้จริง   ตั งแต่ ธันวาคมนี เป็นต้นไป                 
โดยมีข้าราชการท่าเป็นแบบอย่างให้ด่าเนินการอย่างเคร่งครัด  หัวหน้าส่วนราชการก่าชับ
บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  เพื อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
1.7 งานรัฐพิธี  ประจ่าเดือน ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย  
 1. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา         
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (7 ธันวาคม 2564) 
 

                                                                                           /4.2  สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัส … 
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1.8 การเดินทางมาปฏิบัติราชการในจังหวัดเลย 

 1. วันที  1 ธันวาคม 2564 นายกรัฐมนตรีลงพื นที จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเสนอ 
ปัญหา 9 กลุ่ม โดยส่านักงานจังหวัดเลยประสานไปยังหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
 2 .  วั นที  16  – 17  ธั น ว าคม  2564  ท่ านนายอนุ ทิ น  ช าญวี ร กู ล                 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื นที จังหวัดเลย          
(พักอ่าเภอเชียงคาน 1 คืน)  

1.9 การสร้างอาชีพและสร้างรายได้  ซึ งมี 2 กิจกรรม ดังนี  
 1. กิจกรรมระดับจังหวัดเลย  

- การจัดกิจกรรม SHOW LOEI 2021 (โชว์เลย) BLOSSOMS PHURUEA     
ในวันที  9-13 ธันวาคม 2564 กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ 1. พิธีเปิด ที ว่าการ
ปกครองอ่าเภอภูเรือ ในวันที  9 ธันวาคม 2564 และ 2.พื นที  Camping Zone  

 - กิจกรรมศิลปะสายหมอกและดอกไม้ ในวันที  29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที     
3 มกราคม 2565 

 2. งานประจ่าปีของจังหวัดเลย งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย       
ในวันที  1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่10/๒๕64 ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕64   

                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่  28  ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕   
                             ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)                                       

- รายงานการประชุมฯ มีทั งหมด  26   หน้า โดยส่านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทาง www.loei.go.th/LW ไปที เมนูประชาสัมพันธ์         
หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ  แล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเลย                
ที  ลย ๐๐๑๗.๓/ว 1056  ลงวันที   9  พฤศจิกายน  2564       

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่  10/2564 ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕64  
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย  
                                   - ไม่มี    -       

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์   4.1  สถานการณ์การคา้มนุษย์ในประเทศไทยและการด าเนนิงานให้สอดคล้อง 
รอง ผวจ.เลย  กับแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์  (ส านักงานจังหวัดเลย) 

ให้นายอ่าเภอ,หวัหน้าสว่นราชการก่าชับข้าราชการในสังกัดเฝา้ระวังการการค้ามนุษย์         
และการปฏิบัติหน้าที ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   
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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


   - 9 – 
 

4.2  สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เดือน พฤศจิกายน  
   2564  (ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด)  
นายแพทย์สาธารณสุข  
จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3  การขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  

นายแพทย์สาธารณสุข       อ าเภอผาขาว 
จังหวัดเลย           - ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2109       
                                       อ าเภอภูหลวง 

1.  ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม 
2.  การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส 
3.  การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื นที ท่ากินของเกษตรกร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
                              ภาคบังคับจังหวัดเลย ประจ าปี 2564 (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย) 
ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานการด่าเนินงานของ โครงการเพิ มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที ไม่ได้เรียนต่อหลัง 
จังหวัดเลย  จบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเลย ประจ่าปี 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

/4.5 การเตรียมความพร้อม…10 
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4.5 การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New  GFMIS Thai)  (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

คลังจังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                              (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)  
คลังจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
/4.7  การด่าเนินงานศูนย์อ่านวยการ...11 
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4.7  การด าเนินงานศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

ปลัดจังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.8  การจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ...สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปี     
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

ปลัดจังหวัดเลย           การจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื อนที  ...สร้างร้อยยิ มให้ประชาชน” ส่าหรับเดือน  
ธันวาคม 2565 ก่าหนดด่าเนินการโครงการฯ ในวันศุกร์ที  24 ธันวาคม 2564         
ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที  3 ต่าบลวังยาว อ่าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย             

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์ 

5.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564 
(ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 

หน.สนจ.เลย    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

/6. ผลการด่าเนินงานแก้ไข...12 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

   5.2  สรุปผลการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564 
   (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 
นายกเหล่ากาชาด   
จ.เลย   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/4. งานจัดหารายได้...13 



- 13  - 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีด...14 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

              5.3  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564   
(ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) 

ท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

/2.โรงแรมใบบุญแกรนด์...15 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

/5.4  สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนไทย...16 
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       5.4  สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน 
ตุลาคม  2564  (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)        

พาณิชย์จังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

                              5.5  ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่  31  ตุลาคม   2564 
            (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย)  
พาณิชย์จังหวัดเลย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/5.6 รายงานผลการด่าเนินการ…17 
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5.6 รายงานผลการด าเนินการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 
2564 (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย)  

เกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดเลย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/5.8 รายงานสถานการณ์น ่า…18 
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         5.8 รายงานสถานการณ์น้ าปี 2564  ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2564  (โครงการชลประทานเลย) 
ผอ.โครงการ 
ชลประทานเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/5.9 จุลสารผลการด่าเนินงาน...19 
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5.9 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
และผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน       
พฤศจิกายน 2564 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 

คลังจังหวัดเลย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
/ระเบียบวาระที  6…20 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
                               - การก าหนดวัน เวลา และรูปแบบการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 
   ประจ าปี พ.ศ.2565 (ส านักงานจังหวัดเลย) 
ประธาน   ก่าหนดจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยประจ่าปี พ.ศ.2565 ในวันที         
   1 – 9  กุมภาพันธ์ 2565 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  

วัฒนธรรมจังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ     
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2564 โดยวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับ           
วัดศรีอุดมวงศ์ อ่าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ก่าหนดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญ       
พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในระหว่างวันที  3 – 6 ธันวาคม 2564  

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ 1. ปัจจุบันมีส่วนราชการที ขออนุญาตใช้พื นที ป่าสงวน ส่งเรื องไปยังส่านักงาน 
รอง ผวจ.เลย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดเลยแล้ว ประมาณจ่านวน 4,000 กว่าแห่ง     

ประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและบุคลากรในพื นที   ในจ่านวนนี 
มี พื นที วั ด  146  แห่ ง  มอบส่ า นั ก ง านพระ พุทธศาสนา ประสานส่ านั ก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดเลยตรวจสอบเอกสารที เหลือเป็น            
ส่วนราชการและประสานส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดเลย 
ตรวจสอบเอกสารทั งหมดที ต้องใช้ 
2. กรรมาธิการการศาสนา  ก่าหนดจัดท่าโครงการถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
จ่านวน 2,565 แห่ง โดยจะน่าเรียนความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์  เสนอให้ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดเลย ตั งคณะกรรมการ 
รอง ผวจ.เลย   ท่างานขึ นเพื อตรวจสอบเอกสาร   

ผู้แทน ผอ.สนง.  จะได้ด่าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที ได้รับให้เป็นไปตามก่าหนดเวลาต่อไป 
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯจ.เลย    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

(นางนันทรี  พุ่มฉัตร) 
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 

 
 

                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายวสันต์  ไทยสุวรรณ) 
         ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน 

  หัวหน้าส่านักงานจังหวัดเลย 


