หน่วยประสานงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)

Tourism and Sports

1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 2. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเลย 4. สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดเลย 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 6. เทศบาลเมืองเลย 7. สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 8. สานักงานจังหวัดเลย 9. ที่ทาการปกครอง
เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดเลย 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 11. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย 12. สานักงานพื้นที่พิเศษเลย 13. ตารวจท่องเที่ยว 14. แขวงทาง
หลวงเลยที่1-2 15. แขวงทางหลวงชนบท 16. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภู
หัวหน้าคณะทางาน นายโสภณ สุ วรรณรั ตน์
กระดึง 18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ 19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 20. หัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิด 21. หัวหน้าเขตรักษา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
พันธ์สัตว์ป่าภูหลวง ที่ปรึกษา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2. โรงพยาบาลเลย 3. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 4. โรงพยาบาลเมืองเลยราม 5. สมัชชาสุขภาพจังหวัด
ealth
เลย 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 7. เทศบาลเมืองเลย 8. สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 9. สานักงานจังหวัดเลย 10. ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย
เลยเมืองแห่งสุขภาวะ
11. ประชาสั ม พั น ธ์ จั งหวั ด เลย 12. สภ าเก ษตรก ร จั งหวั ด เ ลย 13.ชมร มอาสาสมั ค รสาธาร ณ สุ ข จั ง ห วั ด เ ลย
หัวหน้าคณะทางาน นายพรชัย ถมกระจ่าง ที่ปรึกษา นางชื่นจิต ลามะยศ
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Agriculture

1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. เกษตรจังหวัดเลย 3. โครงการชลประทานจังหวัดเลย 4. ปศุสัตว์จังหวัดเลย 5. สหกรณ์จังหวัดเลย 6. ตรวจ
บัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย 7. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 8. ประมงจังหวัดเลย 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด 9. สถานีพัฒนา
เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ดินจังหวัดเลย 10. ด่านกักกันสัตว์เลย 11. ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 13. ศูนย์วิจัยพืชสวน
หัวหน้าคณะทางาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ เลย 14. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน, เกษตร ที่สูง) 16. ศูนย์พัฒนา
อาหารสัตว์เลย 17. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 19. เทศบาลเมืองเลย 20. สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เลย 21. สานักงานจังหวัดเลย 22. ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย 23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 24. สภาเกษตรกรจังหวัดเลย 25. ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษา นายธงชัย นิกรสุข นายพรศักดิ์ เจียรณัย
1. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2. พาณิชย์จังหวัดเลย 3. คลังจังหวัดเลย 4. หอการค้าจังหวัดเลย 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย6. สานักงาน
nvestment
พื้นที่ พิเศษเลย 7. สมาคมพ่ อค้ าจั งหวั ดเลย 8. องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเลย 9. เทศบาลเมื องเลย 10. ส านักงานท้ องถิ่ นจังหวัดเลย
and Trade
11. สานักงานจังหวัดเลย 12. ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย 23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ที่ปรึกษา นายพรศักดิ์ เจียรณัย
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เลยเมื อ งแห่ ง การลงทุ น และการค้ า
หัวหน้าคณะทางาน นายโสภณ สุ วรรณรั ตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Loei for All
เลยเมืองของทุกคน
หัวหน้าคณะทางาน นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Open Town to
Arts and Culture
เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้าคณะทางาน นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2. เทศบาลเมืองเลย 3. สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 4. สานักงานจังหวัดเลย 5. ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 8. พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 9. ยุติธรรมจังหวัด 10.
มณฑลทหารบกที่28 11. ตารวจภูธรจังหวัดเลย 12. วัฒนธรรมจังหวัดเลย 13. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 14. สภาวัฒนธรรม
จังหวัดเลย 15. กลุ่มทาดีทาเลย 16. กอ.รมน.จังหวัดเลย 17. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 18.
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ที่ปรึกษา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
1.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 2.ศึกษาธิการจังหวัดเลย 3.วัฒนธรรมจังหวัด 4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
19 5.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1-3 6. นายสัมฤทธิ์ สุภามา 7.ชมรมคนรักในหลวง 8. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
9.ศูนย์ศิลป์สิรินธร 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 12.เทศบาลเมืองเลย 13. สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย
14. สานักงานจังหวัดเลย 15. ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย 16.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 17.ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 18. มูลนิธิสว่างคิรีธรรม
19.สโมสรไลออนส์จังหวัดเลย

Education

1. มหาวิทยาลัยราชภั ฏเลย 2. ศึกษาธิการจังหวัดเลย 3. วัฒนธรรมจังหวัด 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1-3 6. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 8. มหาวิทยาลัย
เลยเมืองแห่งการศึกษา
มหามกุ ฎราชวิทยาลั ย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 9. องค์การบริหารส่วนจังหวั ดเลย 10. เทศบาลเมืองเลย 11. สานักงานท้องถิ่ นจังหวัดเลย
หัวหน้าคณะทางาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 12. สานั กงานจังหวัดเลย 13. ที่ ทาการปกครองจังหวัดเลย 14. ประชาสัมพันธ์จั งหวัดเลย 15. กศน.จังหวัดเลย 16.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17. วิทยาลัยเทคนิคเลย 18.ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 19. มูลนิธิสว่างคิรีธรรม 20.สโมสรไลออนส์จังหวัดเลย
1. ชมรมคนรักในหลวง 2. วัฒนธรรมจังหวัดเลย 3. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 4. เทศบาลเมืองเลย 5. สานักงานท้องถิ่น จังหวัดเลย
ntegrity
6. สานักงานจังหวัดเลย 7. ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 10. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
เลยเมืองแห่งคุณธรรม
จังหวัด 11.ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 12. มูลนิธิสว่างคิรีธรรม 13.สโมสรไลออนส์จังหวัดเลย ที่ปรึกษา พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย
หัวหน้าคณะทางาน นายพรชัย ถมกระจ่าง (มหานิกาย) พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) บาทหลวงเบน คาตานัส ผูแ้ ทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คุณอภิชาติ ทรงศิลป์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ นายสลัดคาน ปาทาน ผู้แทนศาสนาอิสลาม
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เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย E-mail : tik39_49@hotmail.co.th

