ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่องที่ 1 พิธีมอบใบประกาศสหกรณ์ที่จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนา
พระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
เรื่องที่ 2 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจาปี 2562
เรื่องที่ 3 การมอบประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
(นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ชาระเงินสมทบตรงตามกาหนดเวลา
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
(นางอุษณีย์ ศิลปศร ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (รางวัลกินรี) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
(นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อานวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริหารภาครัฐ ประจาปี 2562
(นางสาวมาลิณี ศรีวงษ์จันทร์ ผู้แทน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนตุลาคม 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
สรรพสามิตพื้นที่อดุ รธานี
2) นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
พลังงานจังหวัดกระบี่
3) นายชาตรี เมธาธราธิป ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
4) นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
/5.นายพัดทอง
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5) นายพัดทอง กิตติวัฒน์
ตาแหน่งเดิม
6) นางเยาวดี พันธ์หินกอง
ตาแหน่งเดิม

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาฬสินธุ์

7) นายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
8) นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
(นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อานวยการสานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
3.2 เรื่อง วีดีทัศน์ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ) (2 นาที )
3.3 เรื่อง การนาเสนอวีดีทัศน์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอชุมแพ และ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
(สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) (3 นาที)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรือ่ ง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนทีผ่ ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.3 เรือ่ ง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมัครทาหน้าที่เป็นผูไ้ กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
อาเภอบ้านแฮด จานวน 60 ราย
(ผู้แทน ปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

/ระเบียบวาระที่ 5.….
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เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อาเภอ
(ศอ.จอส. 904 วปร.อาเภอ)
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่1 โครงการขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 10ล้านกิโลเมตร ปี 2563
เรื่องที่2 การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่อง ตรวจสุขภาพประจาปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
(นายชาตรี เมธาธราธิป ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.4 เรื่อง การจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสาน “ESAAN FABRIC ECPRO 2019 ”
(นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น รายงาน )
5.5 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.)
(นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง การรณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
(นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
5.7 เรื่องที่ 1 การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.8 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.9 เรื่อง การบริหารจัดการน้าฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูนาหลาก
้
ปี 2562
(นายเรืองโชค ชัยคารงค์กลุ ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.10 เรือ่ ง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.11 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/ระเบียบวาระที่ 6….
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
- ประชาสัมพันธ์งานผ้าทออีสาน

6.3 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น
- ผลการประกวดและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge-Base
OTOP:KBO) จังหวัดดีเด่น ประจาปี 2562
- แบบเสือ้ เทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น และการสั่งจอง
6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนสิงหาคม 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11 /2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

