
  
 
 
 

  1     
ที่ ลย 0017.3/ว 166            ส านักงานจังหวัดเลย 
              ศาลากลางจังหวัดเลย 
              ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐ 
                                                                 11    กุมภาพันธ์   2565 

เรื่อง    การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ประจ าเดือนมกราคม  2565 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย 
 

อ้างถึง  1. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 8892  ลงวนัท่ี 17  ธันวาคม 2564 
          2. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0017.3/ว 93      ลงวันที่ 26  มกราคม 2565  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ผังที่นั่งฯ       จ านวน   1   ฉบับ 

ตามท่ีจังหวัดได้จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอทุกอ าเภอ ฯลฯ  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าเดือนมกราคม 2565  ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565   
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
ตามอ้างถึง 2  นั้น  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ฯลฯ  ครั้งดังกล่าว             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น  21  หน้า สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ที่ www.loei.go.th ไปที่เมนู
เว็บไซต์จังหวัดใหม่  หัวข้อ เอกสาร/รายงานฯลฯ (ไม่มีเอกสารรายงาน การประชุมแจก) หากประสงค์จะแก้ไข
ประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ (ส านักงานจังหวัดเลย กลุ่มงานอ านวยการ) ทราบภายในวันที่ 
20 กุมภาพันธ์  2565    ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565ประจ าเดือนมกราคม 2565 ทุกวาระแล้ว 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศ 
ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศจังหวัดเลย          
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ส านักงานจังหวัดเลย     
จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ ประจ าปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565       
เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. ก าหนดจัดการประชุมตามวันในปฏิทินการจัดประชุมตามอ้างถึง 1 ส าหรับการจัดประชุม ฯ 
ครั้ งที่  2/2565 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565 เดิมก าหนดไว้ เป็นวันศุกร์ที่  25 กุมภาพันธ์  2565                 
เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการ  
สีกากีคอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด  เนื่องจากในวันเวลาดังกล่าวประธานในที่ประชุมติดราชการ    
จึงขอเลื่อนไปจัดประชุม ฯ ในวันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธ์ 2565  เวลาและสถานที่คงเดิม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง  หัวหน้าหน่วยงาน นายอ าเภอทุกอ าเภอและ
ผู ้เกี ่ยวข ้อง รายละเอียดตามสิ ่ง ที ่ส ่งมาด้วยพร้อมทั้งจัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video 
Conference) ไปยังอ าเภอทุกอ าเภอ และออนไลน์ผ่านระบบประชุม Cisco Webex Meetings.   
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2.  ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ซึ่งมิได้มีรายชื่อเข้าร่วม
ประชุม ฯ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองเลย (ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน)  หรือพิจารณาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน
ระบบประชุม Cisco Webex Meetings  ตามความเหมาะสม (ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม 
Cisco Webex Meetings ปิดไมโครโฟนในแอพพลิเคชันระหว่างประชุมด้วย และให้แจ้งรายชื่อ-สกุล         
เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุมภายในเวลา 10.00 น. ของวันที ่จัดประชุมฯด้วย) ทั ้งนี ้ให้อ าเภอจัดส่ง         
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ที่ว่าการอ าเภอให้จังหวัดทราบภายในวันเดียวกัน                       
 

 3.  ส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่อ าเภออ่ืนให้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการ
อ าเภอในพ้ืนที่ตนเอง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  (Video Conference)  หรือประชุมออนไลน์ผ่านระบบประชุม Cisco 
Webex Meetings ตามที่เห็นเหมาะสม โดยให้ลงลายมือชื่อการเข้าร่วมประชุม ฯ ไว้เป็นหลักฐานและเมื่อเสร็จสิ้น
การประชุมฯ แล้ว  ให้อ าเภอจัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้จังหวัดทราบภายในวันเดียวกัน 

  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะส่งไฟล์ระเบียบวาระการประชุมฯ ลิงก์การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  
ประขุม Cisco Webex Meetings ทางกลุ่มไลน์ (ชื่อกลุ่มประชุมกรมการจังหวัด,  กลุ่มสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
e-doc)  ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อ าเภอทุกอ าเภอ ภาคเอกชน ฯลฯ ที่จังหวัดได้
เรียนเชิญเข้าประชุมด าเนินการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมตามช่องทางที่จังหวัดแจ้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประชุมฯ หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือรับระเบียบวาระการประชุมฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง ในวันประชุมฯ 
กรณีส่วนราชการ/หน่วยงาน ประสงค์จะส่งเรื่องบรรจุวาระประชุมฯ  ให้จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ PDF และหาก
ประสงค์จะน าเสนอเรื่องเป็น Power point (ความยาวต้องไม่เกิน 5 นาที) ส่งทาง email: loei.gsg@gmail.com 
ภายในวันที่  20 กุมภาพันธ์   2565   หากล่วงเลยก าหนดวันที่แจ้ง ส านักงานจังหวัดเลยจะบรรจุวาระ               
การประชุม ฯลฯ ตามหัวข้อที่ได้รับแจ้งในการประชุมฯ เดือนถัดไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป   

 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                
   

   (นายวสันต์  ไทยสุวรรณ) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน 

          หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

      
      
 
 
   
กลุ่มงานอ านวยการ  
โทร ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๒๓๔ ต่อ ๔๖๗๖๐ 
โทรสาร ๐ – ๔๒๘๑ - ๑๗๔๖   
 
 
 

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 

 

mailto:loei.gsg@gmail.com


การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ประจ าเดือนมกราคม  2565 
รายการบัญชีแนบท้าย นส.ที่ ลย 0017.3/ว 166    ลว    11 กุมภาพันธ์    2565 

******************** 
1. ผู้บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๘  
2. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเลย 
3. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวสัดิ ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
4. นายด ารงค ์ สิริวิชย  อ่ิมวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
5. นายณรงค์ จีนอ่ า          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
6. ปลดัจังหวัดเลย   
7. อัยการจังหวัดเลย 
8. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 
9. อัยการคุม้ครองสิทธิอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย                                                                 
10. ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 
11. ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย      
12. ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 8 
13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
14. หัวหนา้ส่วนราชการส่วนกลางทุกส่วน 
15. หัวหนา้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วน 
16. หัวหนา้หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ   
17. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง 
18. นายอ าเภอทุกอ าเภอ  
19. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุกสถานี 
20. สารวตัรสถานีต ารวจท่องเที่ยวเลย 
21. นายด่านศลุกากรท่าลี่  
22. นายด่านศลุกากรเชียงคาน  
23. ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย  
24. สารวตัรสถานีต ารวจน้ า 1 กองก ากับการ 11 กองบังคับการต ารวจน้ า 
25. ผู้บงัคับการกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 246 
26. ผู้บังคับการกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 247 
27. ผู้บังคับการกรมทหารพรานท่ี 21 
28. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเลย 
29. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย 
30. นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
31. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง              
32. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 
33. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย         
35. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย  
36. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย 
37. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บา้นจังหวัดเลย 
38. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 
39. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย  
40. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเลย  
41. ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักงานจังหวัดเลยทุกกลุ่มงาน, หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน               
42. หัวหนา้กลุ่มงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเลยทุกกลุ่ม 



ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ก.พ.65 เวลา 11.28 น. 
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ผังท่ีนั่งประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 
ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย วันท่ี 28 ก.พ. 65 
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ประชาสมัพัน.ธ์ 
 

อพท. 
 

เกษตรและ 
สหกรณ์ฯ 

 

นายก ทม. 

  
เมือง 

 

นอ.ภูหลวง 
 

 

นอ.นาแห้ว 
 

 

ปลัดจังหวัด 
 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 นายผดุงศักด์ิ  หาญปรีชาสวัสด์ิ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ 

นายด่ารงค์  สิริวิชย อิ่มวิเศษ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

ผอ.อุต ุ

 

 

 

 

ผอ.ทสจ. 

ผอ.กอ.
สนจ. 

อัยการ 
จ.เลย 

ช่างเทคนิค 

ผอ.ศดธ. 

สถิต ิ
 จ่าจังหวัด

เลย 

เสมียนตรา
จังหวัดเลย 

จนท. 
สนจ. 

ยุติธรรม
จังหวัด 
 

วัฒนธรรม 
จ.เลย 

 

  ร.8  พัน 1 

เลขานุการ 
ผวจ. 

แขวงเลย 1 
       

 

 

 

นอ.ด่านซ้าย 

 ชลประทาน 

       
นอ.ท่าลี ่

 

 

หน.หน่วย
ตรวจสอบ สนจ. 

 เลขา 
ศตส. 

พลังงาน 
จังหวัด 

นอ.ปากชม 

 นอ.ภูเรือ 

 
ผอ.ป.ป.ช. 

 
ผอ.สตง. 

 



รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวดั 
         หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ฯลฯ 

ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร ์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

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

1.   นายชัยธวชั  เนียมศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2.   นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3.   นายด ารงค์     สิริวิชย      อ่ิมวิเศษ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
4.   นายณรงค์  จีนอ่ า   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
5.   พ.อ.ประเสริฐ  สิงขรเขียว  แทน ผบ.มทบ.28 
6.   พ.อ.สมหมาย  บุษบา    รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) 
7.   พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเลย 
8.   นายวรวัฒน ์  สีหะ    อัยการจังหวัดเลย 
9.   นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  
10.  นายสิงหเดช    แสงครุฑ     อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 
11.  นายภูริธิษฐ ์  เจริญทรัพย์  อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

                                                                  และการบังคับคดีจังหวัดเลย 
12.  นายวสันต์  ไทยสุวรรณ  รก.หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
13.  นายชาญชัย  บุญอยู่   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
14. นางสาวสุนันทา  ไชยาฟอง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลย 
15. นางวรจิตร์  ปัญญาดี   คลังจังหวัดเลย 
16.  นายสมนึกชัย  รัชโพธิ์    แทน พาณิชย์จังหวัดเลย 
17.  นางทรงศิริ  แก้วค า    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
18.  นายตรีทิพย์  ศุภสุนทรกุล  อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
19.  นายณัฐพงษ์   พรชัย   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
20.  นางจิราพร  เทียนพิทักษ์  สถิติจังหวัดเลย 
21.  นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
22.  นางพรพนา  ไพศาลวิทย์  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
23.  นางสาวทิพวัลย์  ทันหา   แทน พัฒนาการจังหวัดเลย 
24.  นายส าราญ  ด่างดี   แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย     
25.  นายปัญญา  ฤกษ์ใหญ่   แรงงานจังหวัดเลย 
26.  นางสาวอัญชนา  พงษ์หิรัญเจริญ   ประกันสังคมจังหวัดเลย 
27.  นายสุรพงษ์  มูลพิมพ์   เลขานุการกรม รักษาราชการแทนจดัหางานจังหวัดเลย 
28.  นายจุลกร  เมืองแก้ว  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 
29.  นายวิโรจน ์  ทรงรัตนา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
30.  นายฉลอง  อินทนนท์  เกษตรจังหวัดเลย 
31.  นายสุวัฒน ์  มัตราช   ปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 

32.  นายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย 
33. นายเกรียงศักดิ์   ประกอบศรี  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
34.  นางเบญจมาศ  ชัยค ารงค์กุล  ขนส่งจังหวัดเลย 
35.  นายวิชัย  ทิพรักษ์   ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 
36.  นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
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37.  นายประเมิน  อินทวงศ์  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเลย 
38. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์  แก้วจินดา  ยุติธรรมจังหวัดเลย/ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย 
39.  นายอนุสรณ์  มณีแดง   ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดเลย 
40.  นางสาวชลธร  มีวงศ์อุโฆษ  ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดเลย 
41.  นางจุฑามาศ  กุลรัตน์   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
42.  นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช  พลังงานจังหวัดเลย 
43.  น.ส.สธุาสินี   สุดแสน   ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  
44.  นางนิชานันท์  นันทะระ  แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เลย 
45.  นางสาวเยาวพา  ล้อมณรงค์  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 
46.  นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย   ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
47.  นายนพดล  ศรีขัดเค้า   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
48.  นายมหิทธา  พรหมลิ   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
49.  นายนิสิต  สายโยค    แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
50. นางปิยะนุช  กุณวงษ์   แทน ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
51. นางสาวชนัญภรณ์  จันทะวัน   ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเลย  
52.  นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร  ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
53.  นายวิระศักดิ์  แก้วบุดดา   ผอ.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย  
54.  นายสมใจ  ชาวพลศรี   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ 
55.  นายปีเนตร  ร่มภักดิ ์   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 
56.  นายธันว ์  สินธวาลัย  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย 
57.  นายปัณณพัฒน์  แสงศรีเรือง  แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย 
58.  พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา  ภูนาเงิน   แทน ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย 
59.  นางสาววิภานิต  เปศรี    สุวรรณพรหม  สรรพากรพื้นที่เลย 
60.  นายสมพงษ์  ชมภูเทศ   ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 
61.  นายวิทวัส  เลิศวิทยากุล  รักษาราชการแทน ธนารักษ์พ้ืนที่เลย 
62.  นายบัญชา  ภู่อมร   หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-8 เลย 
63.  นางศศิรัศมี  จันทร์ฤาชัย   แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย 
64.  นายชัยยันต์  สุรสรณ์    แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเลย 
65.  นายปฏิพัทธ์  อุดมสมุทรหิรัญ  แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด าร ิอ.ดา่นซ้าย 
66. นายวีระพงษ์  ริมไธสง   แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.เลย (เกษตรที่สูง) 
67. นางสาวพรพิทย ์  แพงจันทร ์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย(พืชไร่เดิม) 
68. นายชัยกระมล  ค าเมือง   ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย  
69. นายตราครุฑ  ศิลาสุวรรณ   ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  
70. นายนิมิตร  ยังผ่อง   หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่ 
71. นายธนภัทร  จันทรสีมาวรรณ  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้เลย 
72. นายไพรธาน  ก่องไว   แทน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต 
73. น.ต.โยธิน  กุลศิลป์   แทน ผบ.นพค.23 
74. ร.ท.อาณัติ  จันทริสัย  ผบ.ร 8 พัน 1     
75. ร.ต.อ.หญิงโสรยา  เนตรแสงศรี  แทน ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.247 
76.  ดร.จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
77.  นายสายชล    ชมพู   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
78.  นางสาวเอมจิตร  สมสืบ   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  
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79. นายอัศวิน  หินเธาว ์  แทน นายอ าเภอเมืองเลย 
80. นายฐิราเชษฐ์  เลื่อมใส    แทน นายอ าเภอวังสะพุง 
81. วา่ที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี   นายอ าเภอเชียงคาน 
82. นายนที  พรมภักดี  นายอ าเภอด่านซ้าย 
83. นายพิสิษฐ์ชัย  อภัยปิยกุล   นายอ าเภอท่าลี่ 
84. นางสาวภูมารินทร ์ คงเพียรธรรม  นายอ าเภอภูเรือ 
85. นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ  นายอ าเภอปากชม 
86. นายวานิช  ศรีบุรินทร์  รก. นายอ าเภอภูกระดึง 
87. นายสุรเดช  สร้อยอุทา  นายอ าเภอนาด้วง     
88. นายไสว  เจริญศรี   นายอ าเภอภูหลวง 
89. นายอภินันต์  สุวรรณโค  นายอ าเภอผาขาว 
90. นายกฤษณะ  รักษ์มณี   นายอ าเภอเอราวัณ 
91. นายมนัสพันธ์  ดอนก้อนไพร  นายอ าเภอหนองหิน 
92. นายเรืองเดช  สร้อยค า   นายอ าเภอนาแห้ว 
93.  พ.ต.อ.ยศวัจน์  แก้วสืบธัญกิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย 
94.  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  อรัณยกานนท์  ผกก.สภ.วังสะพุง 
95. พ.ต.อ.ณธีพัฒน์  จิรัฐวรโชติ   ผกก.สภ.ด่านซ้าย  
96.  พ.ต.ท.อังครนาวิน บุญประสิทธิ์  แทน ผกก.สภ.ภูเรือ 
97. พ.ต.ท.ศักรินทร์  บุญเสงี่ยม  แทน ผกก.สภ.ภูกระดึง  
98.  พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  พูลเจริญ   ผกก.สภ.ภูหลวง   
99. พ.ต.ต.ส าเร็จ  พิกุลหอม  แทน ผกก.สภ.หนองหิน 
100. พ.ต.ท.จันทรัตน์ ยอดศิลป์  ผกก.สภ.ผาขาว 
101. พ.ต.ท.ปรีดา  ผุยแสงพันธ์  แทน ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง  
102. พ.ต.ท.วิมล  นามป้อง   แทน ผกก.สภ.นาดินด า 
103. พ.ต.ท.บรรจง  เปรมอยู่   แทน ผกก.สภ.โพนทอง   
104. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ศรีสุข   แทน ผกก.สภ.โคกงาม 
105. นายสุทธิชัย  บุญเรือง   ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 
106.  นายสุทธิชัย  บุญเรือง   ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเลย 
107. นายเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
108.  นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองเลย  
109.  นายศราวุธ   กลันทะกะสุวรรณ แทน ผู้จัดการพ้ืนที่พิเศษเลย 
110.  นายจริยาทร  สูหู่    ผอ.ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเลย 
111.  นายกุลวัชร  ฟองชัย   โทรศัพท์จังหวัดเลย   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  (มหาชน) 
112. นายฉัตรชัย  โสมี    แทน ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 
113.  นายสังวาล  ไชยศรี    แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลย 
114. นายเอ็ม  วงษ์ป้อง   แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 
115. นายเขตโสภณ  มะพันธ์    แทน ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 
116.  นายวสันต์  ไทยสุวรรณ  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.เลย 
117.  ว่าที่ ร.ต.เกริก   กมลานนท์  ผอ.กลุม่งานอ านวยการ สนจ.เลย/แทน ผอ.กลุม่งานศูนย์ด ารงธรรม จ.เลย 
118.  นายนราวุฒิ  รัตนัง   ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เลย  
119.  นางมานิตา  จันโทวาท  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย 
120.  นายปรเมศวร์  ยศปัญญา  หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดเลย  
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121.  นายกิตติวัชร์  แยบดี   จ่าจังหวัดเลย 
122.  น.ส.รัตนาพร  เทวะสัตย์  เสมียนตราจังหวัดเลย 
123. นายฤทธิชัย  บ่อชล   แทน เลขานุการ สนง. ศอก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เลย 
124.  นางนันทรี  พุ่มฉัตร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานจังหวัดเลย 
125.  นายรัฐกรณ์  สองเมืองสุข  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านักงานจังหวัดเลย 
126.  นางผานิตย์  ปรือปรัก  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดเลย 
127.  นายเปียโน  ส านึก   พนักงานบริหารงานทั่วไป 
128.  น.ส.อรยา  ปะกิน าหัง  พนักงานบริการงานทั่วไป 
129.  น.ส.อลิสา  ศรีบุรินทร์   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงานจังหวัดเลย 
130.  น.ส.น้องนุช  สุวรรณเปิ้น   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงานจังหวัดเลย 
131.  นายพรเทวา  ศรีสุข   ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  สนจ.เลย    
 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเลย      ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย     ติดราชการ  
3. สัสดีจังหวัดเลย         ติดราชการ 
4. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย      ติดราชการ 
5. สหกรณ์จังหวัดเลย        ติดราชการ 
6. นายด่านศุลกากรท่าลี่        ติดราชการ 
7. นายด่านศุลกากรเชียงคาน       ติดราชการ 
8. สรรพสามิตพ้ืนที่เลย        ติดราชการ 
9. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)    ติดราชการ 
10. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)    ติดราชการ 
11.  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย   ติดราชการ 
12.  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย      ติดราชการ 
13.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย    ติดราชการ 
14.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชสวน)    ติดราชการ 
15.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย      ติดราชการ 
16. หน.ด่านกักสัตว์เลย        ติดราชการ 
17. หน.โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าเลย      ติดราชการ 
18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ       ติดราชการ 
19. หัวหน้าอุทยานภูสวนทราย       ติดราชการ 
20. หน.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง       ติดราชการ 
21. หน.อุทยานแห่งชาติภูหลวง       ติดราชการ 
22. หน.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าล าห้วยสัก     ติดราชการ 
23. ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21      ติดราชการ 
24. หน.สถานีเรือเชียงคาน นรข. เขตหนองคาย      ติดราชการ 
25. หน่วยประสานงานชายแดนที่ 2       ติดราชการ 
26. สว.รน.1 กก 11 บก.รน.(ต ารวจน้ า)      ติดราชการ 
27. สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว 6 กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ติดราชการ 
28. ผบ.ร้อย (สบ.2) ร้อย ตชด.246       ติดราชการ 
29. ผกก.สภ.เชียงคาน        ติดราชการ 
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30. ผกก.สภ.ปากชม         ติดราชการ 
31. ผกก.สภ.นาด้วง         ติดราชการ 
32. ผกก.สภ.ท่าลี่         ติดราชการ 
33. ผกก.สภ.นาแห้ว         ติดราชการ 
34. ผกก.สภ.เชียงกลม        ติดราชการ 
35. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทย    ติดภารกิจ 
36. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู    ติดราชการ 
37. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย       ติดราชการ  
38. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย    ติดราชการ 
39. ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย    ติดราชการ 
40. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย      ติดราชการ 
41. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง       ติดราชการ 
42. ปลัดเทศบาลเมืองเลย        ติดราชการ 
43. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเลย       ติดภารกิจ 
44. ผอ.ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย     ติดราชการ 
45. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเลย      ติดราชการ 
46. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย       ติดภารกิจ 
47. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย     ติดราชการ 
48. ผู้อ านวยการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
49. ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน เขตเลย      ติดภารกิจ 
50. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
51. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
52. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
53. ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย      ติดภารกิจ 
54. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย       ติดภารกิจ 
55. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย    ติดราชการ 
56. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย      ติดราชการ 
57. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเลย       ติดราชการ 
58. ป้องกันจังหวัดเลย        ติดราชการ 
59. นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดเลย      ติดราชการ 
60. นักวิเทศน์สัมพันธ์ สนจ.เลย       ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอาคม  ภูละคร      ปลัดอ าเภอนาแห้ว 
2. นายธีรัช  ขอจิตต์      ปลัดอ าเภอนาแห้ว 
3. นายชุติพงศ์  ศรีบุรินทร์     ปลัดอ าเภอเอราวัณ 
4. นายวชิรวุธ  วิไชโย      ปลัดอ าเภอท่าลี่ 
5. นายณัฏฐ์  ต้นมณีรุ่งโรจน์     ปลัดอ าเภอหนองหิน 
6. นางกัญญา  โปร่งมณี      ปลัดอ าเภอภูหลวง 
7. นายวรรลพ  วลัยศรี      ปลัดอ าเภอผาขาว 
8. นางนันท์นภัส  บุญยะประทีป     ปลัดอ าเภอภูเรือ 
9. นายธนาวุธ  สีตาลแก้ว     ปลัดอ าเภอนาด้วง 
10. นายเสด็จ     สนธิมูล       รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
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เริ่มการประขุม เวลา ๐๙.3๐ น. 
โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว้่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ 1/2565 วันจันทร์ ที่ 31 

มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

พิธีการก่อนประชุม ๑.  ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ  
2.  การมอบเกียรติบัตร “องค์กรช่อสะอาด จังหวัดเลย” จ านวน 4 แห่ง  (ส านักงานจังหวัดเลย) 
3.  การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2564  
     จ านวน 3 ราย (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย) 

             4.  การมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียง 
                                   มาสู่ประเทศชาติ จ านวน 24 ราย (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย) 
                             5.  ข่าวเด่นรอบเดือน มกราคม 2565  (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย)  

ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่/แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน/ 

ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1) นายด ารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ต าแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

                               ย้ายมาด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
2) นายสมใจ  ชาวพลศรี ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง ผู้อ านวยการ 

เฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
แขวงทางหลวง (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างโยธา)) แขวงทางหลวงพัทลุง  
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1  

3) นายวิโรจน์ ทรงรัตนา ต าแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง     
                               เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ านวยการต้น) 

       4)  นายฉลอง  อินทนนท์  ต าแหน่งเดิม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง  
เกษตรจังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย  
กรมส่งเสริมการเกษตร   

   1.2 ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอื่น 
                                        1. นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
                             เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง  

2. นายแพทย์อาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์              
ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตาม     
มาตรการ VUCA ขอให้ทุกส่วนราชการเป็นแกนน าให้ประชาชนน าสู่การใช้ชีวิตอย่างปกติ
ตามวิถี next normal "ความปกติถัดไป" หลังโควิด 19 ภายใต้หลักการของ จังหวัดเลย 
คือ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งส าคัญ
มาคู่กันอีกประการ คือการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ในสถานการณ์โควิค-19       
มี 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การป้องกันที่ดีที่สุด คือ มาตรการ VUCA  ( Vaccine : ฉีดครบ ลดป่วยหนัก, 
Universal Prevention : ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจาก COVID-19 COVID,   
Free Setting : สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการได้รับวัควีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์, 
ATK (Antigen test kit) : พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ) 

/ขอให้ทุกส่วนราชการ…7 
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ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยเติมเต็ม สร้างความเข้าใจของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้ตรงกันให้ได้ทุกพ้ืนที่  ในปัจจุบันการแพร่ระบาดฯ 
เกิดขึ้นเป็นระลอกที่ 5 คือสายพันธุ์ OMICRON ในการระบาดเริ่มแรกจะแสดงอาการ      
แตใ่นปัจจุบันผู้ป่วยหลายคนไม่แสดงอาการ  

2. บริหารจัดการกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในส านักงานกับสถานการณ์  ให้ด าเนินการแยกบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มคนที่ผลเป็นบวก พบสารพันธุกรรม ให้แยกออกไปกักตัว (Home Isolation  
และ Community Isolation ) ระหว่างการกักตัว ให้ตรวจ ATK ทุกวัน จะมีเจ้าหน้าที่คอยประเมินอาการ 

2. กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้กักตัวเอง คอยสังเกตอาการ 
ไม่ม่ันใจให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล ภายใน 7 – 10 วัน ผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อถือว่าปกติ  

3. กลุ่มเสี่ยงต่ า อยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่ได้มีกิจกรรมใด  ๆร่วมกัน 
และไม่ได้มีการพบปะหรือสัมผัสกัน สังเกตอาการและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม 
1.4 การด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง               
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565       
ขอให้ทุกส่วนราชการเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ ส านักงาน
จังหวัดเลย ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2565 โดยในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและกิจกรรม ฯ 
ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค านึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
การปฏิบัติได้จริงและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน มอบกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ ฯ ส านักงานจังหวัดเลย ท าหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการอ าเภอทุกอ าเภอ ฯลฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่12/๒๕64 ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕64   
                             ซึ่งจัดประชุมฯ เม่ือวันพุธที ่ 29  ธันวาคม  2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕   
                             ศาลากลางจังหวัดเลย (ส านักงานจังหวัดเลย)                                       

- รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด  24   หน้า โดยส านักงานจังหวัดเลยได้แจ้งให้ทุกท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางแล้ว ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๓/ว 51          
ลงวันที่  14  มกราคม 2565     - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่  12/2564 ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕64  
ซึ่งจัดประชุมฯ เมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  
ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  (น าเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
              4.1 สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) เดือน มกราคม 2565  

                                  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั) 
นพ.สาธารณสุข 
จังหวัดเลย  
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ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  กรณีผลตรวจ  ATK เป็นบวก  ไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจ  RT-PCR ซ้ า   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  การขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชวิีตระดับพื้นที่  
                              (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)  
   อ าเภอเอราวัณ 

1. คนเอราวัณไม่ทอดทิ้งกัน 
2. การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

                               อ าเภอเมืองเลย 
    - การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVKD-19) โดยฉีดวัคซีน 
                                ในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมร้อยละ 85 และบูสเตอร์เข็ม 3 และควบคุมโรคให้สงบ 
                                ภายใน 28 วัน 
นายด ารงค์ สิริวิชย การพัฒนาคุณภาพชวีิต การด าเนนิการถูกประกอบใช้ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย  
อ่ิมวิเศษ  การพัฒนาชีวิต พ.ศ.2561 และมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้ 
รอง ผวจ.เลย  1.คณะกรรมการระดับชาติ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 

            รองปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการ 
2.คณะกรรมการระดับอ าเภอ โดยมี นายอ าเภอ          เปน็หัวหน้า 
      สาธารณสุขอ าเภอ เป็นเลขานุการ 
กาจัดกิจกรรมมีหลากหลายที่ช่วยท าให้ประชาชนความเป็นอยู่ดีขึ้น  อ าเภอสามารถหยิบ
เอาเรื่องการแก้ไขปัญหามาบูรณาการจัดเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                               (ส านักงานคลังจังหวัดเลย)  

-  เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครฐั ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  
21 มกราคม 2565) 

คลังจังหวัดเลย 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  การด าเนินงานศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเลย ประจ าเดือน 
มกราคม  2565  (ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย) 

ปลัดจังหวัดเลย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้สั่งการให้อ าเภอทุกอ าเภอจัดท ากิจกรรมจิตอาสา ในเรื่องกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง 
อ าเภอละ 1 กิจกรรม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5  การจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ...สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปี     
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ท่ีท าการปกครองจังหวัดเลย) 
          การจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ...สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ส าหรับเดือน  
กุมภาพันธ์ 2565 ก าหนดด าเนินการโครงการฯ ครั้งที่ 5/2565  ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์      
2565  ณ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 ต าบลผานกเค้า  
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย   

ปลัดจังหวัดเลย   เชิญส่วนราชการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  

ประธาน ในการนี้ไม่เป็นการบังคับ หัวหน้าส่วนราชการสะดวกไปพักค้างก่อนวันออกหน่วยแต่ถ้าไม่
สะดวกสามารถมาในวันออกหน่วยได้  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.6  เรื่อง  การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจ าปี 2565 
(ส านักงานจังหวัดเลย) 
              ด้วยจังหวัดเลย ได้ก าหนดจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 
ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ก าหนดจัดพิธีบวงสรวง 
ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้        
เวลา 07.00 น.  – พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง (นัดหมายพร้อมเวลา 
                         06.50 น.)  การแต่งกาย  สวมชุดผ้าไทยโทนสีขาว 
เวลา  08.00 น.  – พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
                           เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (นัดหมายพร้อมเวลา 07.50) การแต่งกาย 
                           สวมชุดผ้าไทยโทนสีขาว)  
เวลา  19.00 น.  – พิธีเปิดงาน ณ ลานสนามกีฬากลางจังหวัดเลย ต าบลกุดป่อง       
                      อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (นัดหมายพร้อมเวลา  17.00 น.)  
                      การแต่งกาย ชุดผ้าไทเลย หรือชุดสุภาพ 
กิจกรรมบนเวทีกลางระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 
           ทั้งนี้  จังหวัดได้ก าหนดมาตรการในการจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 
ประจ าปี 2565 ไว้ดังนี ้
1. ส่วนราชการและหน่วยงานที่ร่วมออกร้าน 
    1.1 บริเวณทางเข้างานต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง ทุกจุด 
    1.2 ต้องก าหนดจุดตรวจ ATK บริเวณงาน จ านวน 1 จุด 
    1.3 ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร่วมออกร้านและจัดกิจกรรมภายในงานต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง 
   1.4 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
    1.5 ต้องรักษาระยะห่างภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
    1.6 เจ้าหน้าที่ประจ าร้านต้องมีใบรับรองหรือใบแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ 
         หากไม่มีใบรับรองหรือใบแสดงผลการฉีดวัคซีนต้องมีใบรับรองผลการตรวจATK             
         ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
2. ผู้ประกอบการร้านค้า 
    2.1  ต้องมีใบรับรองหรือใบแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 อย่างน้อย 1 เข็ม 

           2.2 ต้องมีใบรับรองผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
                       2.3 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีเจลล้างมือ 
                      2.4  ต้องรักษาระยะห่างภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข                 
                      2.5 ต้องตรวจ ATK ทุก 5 วัน นับจากวันเริ่มงาน 
                             3. ผู้เข้าร่วมชมงาน และเจ้าหน้าที่ประจ าร้าน 
                         3.1 ต้องมีใบรับรองหรือใบแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 อย่างน้อย 1 เข็ม 
                         3.2 หากไม่มีใบรับรองหรือใบแสดงผลการฉีดวัคซีนต้องมีใบรับรองผล 
                                        การตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
                                  3.3 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
                         3.4 ต้องรักษาระยะห่างภายในงานให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และส านักงานจังหวัดเลยจะได้มีหนังสือแจ้งเรียนเชิญร่วมงาน
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในโอกาสต่อไป  
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นายณรงค์ จีนอ่ า วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
รอง ผวจ.เลย  1. เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามปกติแบบวิถีใหม่ next normal 

2. เปิดพื้นท่ีให้ประชาชนในการซื้อ-ขาย 
3. เป็นการสืบสานวัฒนธรรม 
4. เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกร (War room) (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย) 

ปศุสัตว์จังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.8  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเลย (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย) 
ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วัตถุประสงค์ …13 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.9   โครงการสืบค้นและพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจ าจังหวัดเลย  
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย) 

วัฒนธรรมจังหวัดเลย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประกาศจังหวัดเลย …14 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องน าเสนอโดยเอกสาร/Power point/วีดีทัศน์ 
5.1  ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าเดือน มกราคม  2565 
(ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย) 

หน.สนจ.เลย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการด าเนินงาน …15 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

   5.2  สรุปผลการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจ าเดือน มกราคม  2565 
   (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย) 
 

นายกเหล่ากาชาด  
จังหวัดเลย                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เยี่ยมกลุ่มเปาะบาง …16 
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/เหล่ากาชาดจังหวัดเลย …17 
 



-  17   -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                             5.3  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของส านักงาน 
                                การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

(ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) 
ท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อมูลเบื้องต้น …18 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

   5.4 สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจ าเดือน  
ธันวาคม 2564 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย) 

พาณิชย์จังหวัดเลย  

 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/ข้อมูลเบื้องต้น …19 
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5.5 ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

พาณิชย์จังหวัดเลย  

 

 

 

 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเลย เดือน กุมภาพันธ์ 2565              

                              (ส านักงานอุตุนิยมวิทยาเลย)  
ผอ.อุตุนิยมวิทยาเลย  

 

 

 

 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

        5.7  รายงานสถานการณ์น้ าปี 2565 ประจ าเดือน มกราคม 2565  (โครงการชลประทานเลย) 
ผอ.โครงการ            
ชลประทานเลย        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/สภาพน้ าในอ้างเก็บน้ า …20 
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  มติที่ประชุม  รับทราบ 

                            5.6  Big Data กรมการพัฒนาชุมชนและแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล  
          (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย) 
พัฒนาการจังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

        5.7 จุลสารผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลังของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
                           และผลการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน       
                           มกราคม  2565 (ส านักงานคลังจังหวัดเลย) 
คลังจังหวัดเลย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
/สภาพน้ าในอ้างเก็บน้ า …21 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี – 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ   
ผบก.ภ.จว.เลย - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต ารวจภูธรจังหวัดเลยจะด าเนินการโครงการติดตั้งศูนย์ CCTV     

โดยจะท าการติดตั้งกล้องเพ่ิม ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สถานีต ารวจภูธนในพื้นท่ีส ารวจตรวจสอบ
จุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ได้ท าการติดตั้งไว้ในพ้ืนที่ว่า     
อยู่ในสภาพเหมาะสมหรือไม่ หากมีการช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ให้ประสานหน่วยงานนั้นๆ 
ด าเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนใหม่ ให้เหมาะสมและสมพระเกียรติพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 

รอง ผอ.รมน.จว.เลย ขออนุญาตน าเรียนเรื่องเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
1.การจัดงานวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พตท.1718 ต าบลนาอาน 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จะมีหนังสือแจ้งเข้าร่วมงานต่อไป 
2.งานจิตอาสา ในปัจจุบันเป็นการสั่งการทางออนไลน์และด้วยวาจา ควรก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน และขอให้ทีการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 3.การขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยว ในสถานที่ต่างๆ 
4.ทหารภักดี  เป็นพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องการให้ค่ายทหารเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและ    
ขยายผลไปสู่ราษฎร  
5.ลายผ้าจังหวัดเลยยังไม่ปรากฏชัดเจน ขอพระราชวินิจฉัยใช้ลายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาเป็นกรอบใหญ่ในการใช้ลายผ้า และแต่ละที่มี   
จุดช่วยส่งเสริมศนูย์ศิลปาชีพ ซึ่งจังหวัดเลย มี 2 จุด คือ อ าเภอเอราวัณและอ าเภอวังสะพุง 
ช่วยเป็นลูกมือในการท าลายผ้าได้ 

ประธาน ขอมอบหมายให้รอง ผอ.รมน. ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาแทน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
(นายโสภณ สุวรรณรัตน์) โดยมอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายณรงค์ จีนอ่ า) 
ก ากับดูแลส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

(นางนันทรี  พุ่มฉัตร) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

                                                                   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
  (นายวสันต์  ไทยสุวรรณ) 
         ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน 

  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
 


