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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนตุลาคม 2562
ครั้งที่ 10 /2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น1
…………………………….………………………

ผู้มาประชุม
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

นายสมศักดิ์ จังตระกุล
นายปานทอง สระคูพันธ์
นายวรทัศน์ ธุลีจนั ทร์
นายสุเทพ โชติมณี
นายศรัทธา คชพลายุกต์
นายอลงกต วรกี
นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง
นายชัชวาล ศรีอนุชาติ
นางปัญจพัฒน์ วรรณไพบูลย์
นายสมพจน์ เหล่าเลิศฤทธิกลุ

11.
12.

นายนริศ เกียรติทรงพาณิช
นายรัชพล คงศรียาตรา

13.
14.

นายพิทักษ์ คาวชิรพิทักษ์
พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์

15.
16.
17.
18.
19.

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย
นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ
นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งรัตน์
นายฉัตรชัยณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น

20.

นางสุภมาส ประภัสชัย

คลังจังหวัดขอนแก่น

แทน

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น
อัยการจังหวัดขอนแก่น
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่น
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแก่น
อัยการจังหวัดพล

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ขอนแก่น
อัยการจังหวัดชุมแพ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ขอนแก่น (ท)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดขอนแก่น
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21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายปิยะ โยมา
นายชัยเจตน์ จันทร์อกั ษร
นางรจนา ระจินดา
นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนยี ์
นางสาวสุภาวดี ศิรวิ รรณ
นายทรงศักดิ์ โอฬาร
นายไพฑูรย์ ศรีชว่ ย
นางสาวประนอม ศรทิพย์
นายนพดล วรธงชัย
นางจตุพร วรรณศรี
นายสุธี ศรสวรรค์
นางอุสนีย์ ศิลปศร
นายสว่าง วีรกิจบริการ

แทน

35.
36.

นายปรีชา อินทรชาธร
นายผดุงเกียรติ สีตะวัน

แทน

37.

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย

แทน

38.
39.
40.
41.

นางนภัสสร พระยาลอ
นายสาธิต ศุภเมธี
นางสาวเกศกนก หมีกลุ ะ
นางเยาวดี พันธ์หนิ กอง

แทน
แทน
แทน

42.
43.
44.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

นายศิริพนั ธ์ ศรีกงพลี
นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
นายศิวกร มิตราช
นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์
นางสุภาพร สายสุด
นายศิริวฒ
ั น์ พินิจพานิชย์
นายเพชร สุพพัตกุล
นายประจักษ์ ไชยกิจ
นายสมโภชน์ สุดคล้าย

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
พาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดขอนแก่น
อุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดขอนแก่น
สถิติจงั หวัดขอนแก่น
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ปฏิรปู ที่ดนิ จังหวัดขอนแก่น
ปศุสตั ว์จังหวัดขอนแก่น
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
ขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่น
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
บังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
ขอนแก่น
ท้องถิน่ จังหวัดขอนแก่น
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอพล
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอหนองเรือ
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

นายชลิต วิเศษศิริ
นายศุภชัย ลีเขาสูง
นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร
นายวงศ์วริศ เหมียดไธสง
นายสันติ จัตุพันธ์
นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ
นายประสูติ หอมบันเทิง
นางชลพรรษ ดีมา
นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์
นายศุภโชค สันเสนาะ
นายชินกร แก่นคง
พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย
นายทวิช พิมพะ
นายกิจจา หมอกเจริญ
นายชาติชาย ชาชืน่
นายศักดิด์ า ต้นคชสาร
นายอดิเรก ใหม่มงคล
จ่าเอกศรชัย ค้ามีผล
พ.ต.อ. อมร ผ่องสมรูป
พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ
พ.ต.อ.อภิชาติ โพธิ์จนั ทร์
พ.ต.อ.ศิริพร หารวิชัย
พ.ต.ท.สุทัศน์ มีลนุ
พ.ต.ท.สามารถ พิมพ์ดดี
พ.ต.อ.สุวฒ
ั น์ สมจิตร
พ.ต.ต.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
พ.ต.ท. ภูสยาม ลารังสิต
พ.ต.ท.มนัส เล็กชะอุม่
พ.ต.ท.อนันต์ อุตรศาสตร์
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ผลดี
พ.ต.ท. ขุนพล สุทธิวรรณา
พ.ต.ต. สุเทพ รัตนพร
พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ โหน่งพุฒิ

แทน
แทน

แทน

แทน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอบ้านฝาง
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอโคกโพธิไ์ ชย
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโนนศิลา
นายอาเภอเวียงเก่า
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 2
ผู้กากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
ผู้กากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
91.
92.
93.

พ.ต.ต. ภิเศก เสาะสมบูรณ์
พ.ต.ท.นภัสกรณ์ ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท.สรภพ หมืน่ กันยา
พ.ต.อ.ธงชัย วงษ์บดุ ดา
พ.ต.ท.วาสน์ วาระสิทธิ์
พ.ต.ท.ไมตรี โปร่งจิตร
พ.ต.อ.ธิติพงษ์ มงคลศรี
พ.ต.ท.ดรัลพร พรมตู้
พ.ต.ท.บุญเหลือ คาศรี
พ.ต.ต.จงประเสริฐศรี มธุรส
พ.ต.ท.กิตติวรี ะชัย พรหมประทุม
พ.ต.ท.จินดา เทพยศ
พ.ต.ท.ชัยพล คานอก
พ.ต.ท.ณชรต แก้วเพชร
พ.ต.ท. ธนธร ผาสุข
นายทแกล้ว นุศรีวอ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

94.

ว่าที่ ร.ต.ศักดิด์ า รัตนะ

95.
96.
97.

นางสุรรี ตั น์ ศรีคา
นางจินตนา เพชรโพธิ์
นายฉัยยา หะยาจันทา

แทน
แทน
แทน

98.
99.

นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์
นางวิภาวดี ประกอบผล

แทน
แทน

100.
101.

นายศุภชัย
ปทุมชาติ
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ

102.
103.

นางรัตนา สารเศวต
นางสาวสุพฒ
ั น์ จันทนา

104.

นายอาคม มูลวัตร

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผกก.สภ.ภูเวียง
ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง
ผกก.สภ.แวงน้อย
ผกก.สภ.เปือยน้อย
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
ผกก.สภ.อุบลรัตน์
ผกก.สภ.ซาสูง
ผกก.สภ.หนองนาคา
ผกก.สภ.เวียงเก่า
ผกก.สภ.เวฬุวัน
ผกก.สภ.เมืองไหม
ผกก.สภ.ท่าพระ
ผกก.สภ.โคกโพธิไ์ ชย
ผู้อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขต 6 ขอนแก่น

แทน

ผู้อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยวิทยาเขตขอนแก่น
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขือ่ นอุบลรัตน์
ผู้อานวยการศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวรัตนาภา
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาค ตอ./น.
ผูอ้ านวยการศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดขอนแก่น
ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สงู อายุขอนแก่น
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
ผู้อานวยการศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ที่พงึ่ จังหวัดขอนแก่น
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105.
106.

นายเลอพงษ์ แตงเนียม
นางผานิต
แพเกาะ

107.

นางพรรณวดี รักษ์ศรี

แทน

108.
109.

นางสาวดวงดาว วงษ์พระลับ
นายแพทย์วรี ะศักดิ์ อนุตรอังกูร

แทน

110.

นายวิมล ยาทองไชย

111.

นายประจวบ ศรีวงษ์

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

นายชาตรี เมธาธราธิป
นายเตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์
นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์
นางสาวรัศมี ตันธวัฒน์
นายแพทย์นัฐกร จาปาทอง
นายวิทยา คงแหลม
นายจารุวตั ร มะปะเต
นางงามพิศ รัตนธรรม
นายกลม จิตศักดิ์
นางกฤษณา จตุรสุขสกุล
นายธนชน เคนสิงห์
นายมนตรี ดีมานพ
นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน
นางจิดาภา แก่นนาคา

125.

นางสายสมร บัวนิล

126.
127.
128.

นายอิสระ อมรกิจบารุง
นายสุรสิทธิ์ เคนพรม
นางสาวศิริวรณ สีหาราช

129.

นายสายัณห์ มัครมย์

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขก.
หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
ประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8

แทน

ผู้อานวยการสานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

แทน

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค ตอ./น.

ผู้อานวยการสานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 4
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรน้าบาดาลที่ 4 ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7
ผู้อานวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์เขต 1
ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ขอนแก่น

ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 3 (BIO)
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดขอนแก่น
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

ดร.พุฒิพงศ์ นากา
ดร.วรวิทย์ จิรฐั ิตเิ จริญ
นางกิตติพร เหล่าเลิศวิทวัส
นางดารุณี จารุภูมิ
นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์
นางสาวภัทรวรรณ ณ นคร
นายเรืองโชค ชัยคารงค์กุล
นางสาวกาญจนา ถนัดค้า
นางสุลีลักษณ์ หนูจติ ร

139.
140.
141.
142.

นางเรืองอุไร ประสาระ
นางนงนุช ศรีพุ่ม
นายนิพนธ์ ขาวกุญชร
นายสนอง เศษโม้

แทน

143.

นางสาวดารุณีย์ เพิม่ อุดมวัฒนา

แทน

144.
145.
146.

นายสุวิทย์ เวียงกมล
นายศรีอทุ ัย กลับกลาง
ดร. วิญญู สะตะ

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

นางอุไรวรรณ ศรีธรณ์
นายสรรเสริญ เสียงใส
นางปราณี นามไพร
นายเวียง อากรชี
นายอาพร ทับธานี
นางประไพ กองภา
นางบุษบา กลิน่ มาลัย
นางสาวจารุณี ภูปุย
นายมิติ โคตรชุม

แทน
แทน
แทน

156.
157.

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
นางสาวคนึงนิจ กลิน่ ขจร

แทน
แทน

แทน
แทน

แทน

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์อตุ สาหกรรมภาค ที่ 5
สรรพากรพืน้ ทีข่ อนแก่น
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
ธนารักษ์พนื้ ทีข่ อนแก่น
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวขอนแก่น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดเขต 6 ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขา
พืชจังหวัดขอนแก่น

ผู้อานวยการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
ผู้อานวยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8
ผู้อานวยการสานักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปศุสตั ว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคีย้ วเอื้อง

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
ผู้อานวยการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขต มหาวิทยาลัย
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158.
159.
160.

นางอรุณศรี เมืองครุฑ
นางสาวรนิดา ชัยพิมพา
นางภัทรนันท์ ไหลงาม

แทน
แทน
แทน

161.

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

162.

นายมนูญ วงศ์บวั พันธ์

แทน

163.

นายธาตรี ทวะชารี

แทน

164.

นายจิตวัต แก้วทองคา

แทน

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

นายนพดล ธุลีจันทร์
นายจเด็จ อาศนะ
นายชาญศิลป์ หร่อยบุตรศรี
นายณรงค์ โชคธนาประสิทธิ์
นายสุเชาว์ ช่วยหาร
นายสิทธิศกั ดิ์ ชาปฏิ
นายธานี กิ่งศักดิ์
นายสมมาตร เอียดฉิม

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

นายยงยุทธ นันดี
นายถาร หงษา
นางศุภลักษณ์ ปอนเกษม
นายทินกร อักษรพิมพ์
นายสาเร็จ พิมพ์ดดี
นายสาเริง สุขสวัสดิ์
นายสุรตั ิ วิภักดี

แทน
แทน
แทน

180.
181.
182.
183.

นางจิตติมา หลักคา
นายกชพร รัตนภักดี
นางสาวพรพรรณ หงส์ไกร
ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษาเขต 25
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
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184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

นายพินิจ แก้วมาคูณ
นายชาติชาย พรวนพิมพ์
นายสิโตน์ แดงภูมี
นายวินัย ไชยพรหม
นายพงษ์ยุทธ หินเชาว์
นายสุนิษา หร่อยดา
นายธรรมนูญ มีอานาจ
ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก
นางอรชา ใจบุญ
นายสมควร ปณะราช
นายธวัชชัย โคตรวงษ์
นายมนูญ โดะโอย
นายกัมปนาท ยุทธศิลป์
นายสมมาตย์ สุราช
นายศุภชัย ควรฦาชัย
นายทวีศกั ดิ์ สารทรัพย์
นายพัชรพล สมจร

201.
202.
203.
204.

นางวราพร หาญชนะชัยกุล
นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร
นายมนตรี สุวรรณสังข์
นายวิจติ ร บุรณะ

แทน
แทน
แทน
แทน

205.
206.
207.

นายจิรทีปต์ ลีต้ ระกูล
นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย
นายตรีวธุ ชูพูล

แทน
แทน

208.
209.
210.
211.
212.
213.

นายจักรพงษ์ คาจันทร์
นายสุเมธ แว่นประชา
นางวาสนา วัฒนกุล
นายชัยณรงค์ วิชัยธรรม
นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์
นางสารภี กลัน่ น้าทิพย์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 7
ผู้อานวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านไผ่
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
ผู้อานวยการท่าอากาศยานขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาและบารุงรักษาน้าที่ 8
ผู้จดั การสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาค ตอ./น.(ตอนบน)
ผู้อานวยการศูนย์ ชั่ง ตวง วัด ภาคฯ (ขอนแก่น)
ผู้บัญชาการเรือนจากลางขอนแก่น
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอพล
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
จังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายกเทศมนตรีเองขอนแก่น
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองชุมแพ
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ขอนแก่น
ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
สาขามะละวัลย์
ผู้อานวยการสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น

ผู้อานวยการกองบินภูมิภาค 2
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงไฟฟูาพลังน้าภาค ตอ./น
อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
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214.
215.
216.
217.
218.
219.

นายเสกสรร ธรรมเกษร
นายประเวศ ยาวะโนภาส
นายเกียรติศกั ดิ์ โชควรกุล
นายธรรม นิลสุวรรณ
นายวิระ ไพรสิงห์ขร
นายอภินนั ทร์ จันทร์อปุ ละ

220.

นางสาวประทลปัทม์ กุลสีทอง

221.

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล

222.
223.

นางฉันทนา แรงโสม
นายอภินนั ท์ จันทร์อปุ ละ

224.

นางระวิวรรณ เสนาสุ

225.
226.

นางโสภาภรณ์ บุญไกรสร
นางสาวสุวรรณี เพียเอีย

227.
228.

นางดิลกา จานงภักดี
นางสาวนฤมล แสนทวีสขุ

แทน

แทน

โทรศัพท์จงั หวัดขอนแก่น
ผู้จัดการฝุายไปรษณีย์ เขต 4
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสานักงานกองทุนพัฒนาไฟฟูาอาเภอ
น้าพองจังหวัดขอนแก่น
สมาชิกสภาพัฒนาการ เมืองมาตรา 72
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น

แทน

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ขอนแก่น สาขาพล

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง
นายวิเชียร วรสายัณห์
พลตรีสมชาย ครรภาฉาย
พันเอก สวราชย์ แสงผล
พันเอกสมบัติ จินดาศรี
น.อ.สมภูมิ มูลทองจาด
นายพยุง เหล็กดี

เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ประมงจังหวัดขอนแก่น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8
ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6
ผู้บังคับฝูงบิน 237 น้าพอง
นายอาเภอชนบท
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8.
9.
10.
11.
12.

พ.ต.ต.ชาครินทร์ จันทรสนธิ
พ.ต.อ.นรวัฒน์ คาภิโล
พ.ต.ต.อนุศกั ดิ์ ศักดาวัชรานนท์
พ.ต.ท.ภาคภูมิ พิสมัย
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

พันเอกศาสน์ ศิริจนั โท
น.อ.สมภูมิ มูลทองจาด
นายเศรษฐวิทย์ ทะคง
พ.ต.ต.ชาครินทร์ จันทรสนธิ
พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ
พ.ต.ต.ชาครินทร์ จันทรสนธิ
นางธนวรรณ สุขไพศาล

20.

-

หัวหน้าหน่วยบินจังหวัดขอนแก่น
ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
ผกก.สภ.บ้านแฮด
ผกก.สภ.บ้านเป็ด
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเขต 6
ขอนแก่น
สัสดีจงั หวัดขอนแก่น
ผู้บังคับฝูงบิน 237 น้าพอง
รองหัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยบินจังหวัดขอนแก่น
ผู้กากับ 3 กองบังคบการตารวจท่องเที่ยว
หัวหน้าหน่วยบินจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัด
ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมผู้สงู อายุ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

21.
22.
23.
24.

นายแพทย์ ชาญชัย
นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช
นายณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์

25.

นางธิดารัตน์ อากรตน

ผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย FM TV
ขอนแก่น

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ดร. สมศักดิ์ คุณเงิน
นายอุทัย วัฒนวิเชียร
นางสาวภัทรวรรณ ณ นคร
นายธานินทร์ จันทรโรบล
นายฉกาจ จันทจิรวัฒน์
นายเพนิน บุญยืน
นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
สรรพากรพื้นทีข่ อนแก่น
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวขอนแก่น
หัวหน้าสานักงานจัดรูปทีด่ นิ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สตั ว์ท่าพระ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์แพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี
ชีวภาพขอนแก่น

33.

นายอภิรกั ษ์ อุทธา
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34.
35.

นางอุชฎา สุขจันทร์
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช
ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ขา้ วขอนแก่น
ศึกษาธิการภาค 12
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยายน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

36.
37.
38.
39.
40.
41.

นายจาปา พาดฤทธิ์
นายอรรถพล ตรึกตรอง
นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
นายวีระเดช ซาตา
นายถาวร อินทแสง
นายสงคราม ขาตัน

42.
43.

นายไพสันต์ ขุย่ รานหญ้า
นายเจริญ นันทะระ

ผู้อานวยการทัณฑสถานบาบัดพิเศษขอนแก่น

44.
45.

นายภาสกร เจนประวิทย์
นางศกุลตรา จันรุณ

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธ์
นายสุวฒ
ั น์ อังสนันท์
นายเกียนแร เลี่ยงจินดาถาวร
นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์
นายขวัญชัย สันติแสงทอง
นางสารภี กลัน่ น้าทิพย์
นายชูเกียรติ นามบุญเรือง
นางพวงเพชร กุลทวี
นายบัญชา ศิริทิพยัณ
นางสาวนุชนันท์ นิยมทอง
นายจิรวัฒน์ โลหะ
นายณัฐพงศ์ ซาตา

ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารคดีพิเศษพื้นที่ภาค ตอ./น.
ผู้อานวยการสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ผู้อานวยการฝุายปฏิบตั ิการ ภาค ตอ./น
ผู้อานวยการโรงไฟฟูาน้าพอง
ผู้จัดการคลังปิโตรเลียมขอนแก่น
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตขอนแก่น
ผู้อานวยการฝุายปฏิบตั ิการ ภาค ตอ./น
วิศวกรกากับการกองบารุงทางเขต รฟท.ขก.
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท.ขอนแก่น
ผู้จัดการสานักงานขายจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น
ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

61.

นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี

ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 4
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4
ขอนแก่น

ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย สาขาขอนแก่น หัวหน้า ส.น.ง.ภาค ตอ./น
ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจาจังหวัดขอนแก่น
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62.
63.
64.
65.
66.

นายบรม ราญคารัตน์
นายสุขุม
กาญจนะกัณโห
นายเอกวัชร์ โชตธนธารง
นายยรรยง วิไลพงษ์
นายภูวดล ภูบญ
ุ เติม

67.
68.

นายสุรชาติ กรวยกิตานนท์
นายวินิจ ศรีอุบล

69.

นายอัศวิน มุงคุณขาว

70.

นายฉัตรชัย โลหะมาตย์

แทน

หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท.ขอนแก่น
นายสถานีวทิ ยุ อสมท.ขอนแก่น
รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบพิเศษภาค 7 สานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ประจาเขต 4
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค2/เขต21
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บา้ น จังหวัดขอนแก่น

เริม่ ประชุมเวลา 09.30 น.
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1.เรื่องที่1 พิธีมอบใบประกาศสหกรณ์ที่จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อม
นาพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รายงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดาเนินการโครงการ
คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น และคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บคุ ลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ตลอดจนกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน และยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่
ผลงานดีเด่นของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จกั และยึดถือเป็น
แบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต
บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น และเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด
ขอนแก่น แก่ผู้ได้รับรางวัลตามรายนามดังต่อไปนี้
1. บุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2562
รางวัลชมเชย ประเภทเกษตรตาบลดีเด่น ว่าที่ ร.ต.หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบตั ิการ สานักงานเกษตรอาเภอภูผาม่าน
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2. สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
รางวัลอันดับที่ 1 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านหัวฝาย อาเภอชนบท
3. เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทาไร่
รางวัลอันดับที่ 2 นายมะรินทร์ พลเคน อาเภอเขาสวนกวาง
เรื่องที่ 2 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจาปี 2562
และ การมอบประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รายงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จดั ประกวดการโรงเรียน
จัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจาปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินระดับคุณภาพของ
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.) ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ได้ผา่ นเกณฑ์การประเมินและคัดเลือก
โรงเรียนระดับภาค ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบทีด่ มี ีคุณภาพมากในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกภา
เพื่อเป็นที่ระลึกกับตัวแทนผู้รับมอบรางวัล
2. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ชาระเงินสมทบตรงตามกาหนดเวลา
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
นางอุษณีย์ ศิลปศร ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น รายงาน
3. เรื่อง พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (รางวัลกินรี) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อานวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รายงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จดั การ
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจาปี 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขา ตลอดจนภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนท้องถิน่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกันในเชิงคุณภาพด้านการบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยวในมิติของคุณค่าและความยั่งยืน สวนสัตว์จงั หวัดขอนแก่น ได้รบั พิจารณารับมอบรางวัล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจาปี 2562 (รางวัลกินนรี) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ ในการนี้ เรียนเชิญผูว้ ่าร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความชืน่ ชมและเป็นกาลังใจให้กับทีมงานที่ได้รบั รางวัล
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4. เรื่อง การนาเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนตุลาคม 2562
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น : สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จังหวัดขอนแก่น ดร.
กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกลุ่มโรงเรียนเอกชน เรื่องการ
สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการ ภาค 12 โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวโครงการและฝึกอบรมการใช้
งานระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางมา
ตรวจราชการที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์
2564
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจาปี 2562
และ ที่ บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2562
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชการที่ 9 เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นา
ส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จานวน 89 รูป
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาความสะอาดลาน้าคู
คลอง และพิธีจุดเทียน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่อง ข้อประสานงานของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางดรุณี จารุภูมิ
ตาแหน่งเดิม

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
สรรพสามิตพื้นที่อดุ รธานี

2) นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
พลังงานจังหวัดกระบี่
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3) นายชาตรี เมธาธราธิป
ตาแหน่งเดิม
4) นายเลอพงษ์ แตงเนียม
ตาแหน่งเดิม
5) นายพัดทอง กิตติวัฒน์
ตาแหน่งเดิม

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

6) นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาฬสินธุ์

7) นายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดขอนแก่น
8) นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้ง 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีไ่ ด้มีการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดขอนแก่นประจาเดือน
พฤษภาคม ครัง้ ที่ 9/2562 เมือ่ วันที่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้ จังหวัดได้จดั ทารายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/2562 ลงในเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่นโดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com แอพพลิเคชั่น EPAM
www.khonkaen.go.th ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่านใดจะขอแก้ไขในเรื่องใด
ขอให้แจ้งฝุายเลขานุการทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการลดการใช้ ทรั พยากรจากแอพพลิ เคชั่ นบริ หารการจั ดการประชุ ม (Electronic
Provicial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
นายมงคล ธนนาวานุกุล ผู้แทน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รายงานว่า การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้แอพพลิเคชัน่ EPAM ซึ่งนอกจากจะอานวยความสะดวกในการประชุมแล้วยังสามารถลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สรุปเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ภาพรวมการใช้กระดาษของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ลดการใช้
กระดาษ 52,500 แผ่น ลดค่าถ่ายเอกสาร 26,250 บาท ลดการตัดต้นยูคาลิปตัส ได้ 8.8. ต้น ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ 174.9 กิโลกรัมคาร์บอนด์ รายละเอียดได้บรรจุไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 เรือ่ ง วีดีทัศน์ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงานความคืบหน้าประจาเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้
1) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "คิด สาน สร้าง" พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค ณ โบราณสถานวัดทุ่งจาปา ตาบลเมืองเก่าพัฒนา อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ใน
วันที่ 23 กันยายน 2562
2) จัดนิทรรศการขอนแก่นจีโอปาร์คในกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 9 ประจาปี 2562 ณ โรงแรมอ
วานีขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25 กันยายน 2562
3) ร่วมกับสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และสานักงานทรัพยากรธรณี
เขต 2 จัดนิทรรศการขอนแก่นจีโอปาร์ค และประสานงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนขอนแก่นจีโอปาร์ค ร่วมจัดแสดงในงาน
"ร้อยแก่นสารสินธุ์จีโอปาร์คฟอสซิลเฟสติวัล" ในวันที่ 27 - 28 กันยายน 2562 ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น
4) จัดกิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต โดยศิลปินอาสาและนักเรียนวาดภาพไดโนเสาร์ที่ผนังอาคารเรียน
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
5) จัดนิทรรศการขอนแก่นจีโอปาร์ค ในงานออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2562
ณ ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2562
6) จัดนิทรรศการขอนแก่นจีโอปาร์ค ในงานมหกรรมขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป 2019 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562
7) จัดทาข้อมูลคอลัมน์ "ขอนแก่นจีโอปาร์ค" ลงในวารสารคูนแคน (วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น) ประจาเดือนตุลาคม 2562
8) ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีขอนแก่นผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook Page : Khon Kaen Geopark
ปัจจุบันมีผู้ถูกใจเพจจานวน 939 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 เรือ่ ง การนาเสนอวีดที ัศน์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอชุมแพ และ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
“ คนหนองสองห้อง แบ่งปันน้าใจ ห่วงใยไม่ทอดทิ้ง ”พชอ.หนองสองห้อง ขอนแก่น ปี 2562
ปี 2559 ประเทศไทย มีพื้นที่นาร่อง 73 พื้นที่ ในหัวข้อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชน
เป็นศูนย์กลาง อาเภอหนองสองห้องได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปลายปี 2559 มีการขับเคลื่อนและพัฒนาการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ประเด็นได้แก่ 1.การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.การปูองกันอุบัติเหตุ 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้บูรณาการร่วมกับโครงการทาดี
เพื่อพ่อของคป.สอ.หนองสองห้องและโครงการเยี่ยมญาติยามแลงแบ่งปันทุกข์บารุงสุขนาโดยนายอาเภอหนองสองห้องและ
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอาเภอหนองสองห้อง
ในปี 2561 จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายพัฒนาและขับเคลื่อนงานพชอ. 3 ประเด็นได้แก่
1.การจัดการขยะต้นทาง 2.ปัญหาตามบริบทของพื้นที่(การปูองกันอุบัติเหตุ) 3.คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

17

ในประเด็นคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้จัดทาผ้าปุาเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อ
มอบให้กับทุกรพ.สต.นาไปใช้กับผู้ปุวยกลุ่มติดบ้านติดเตียงในพื้นที่และมีการออกติดตามเยี่ยมกลุ่มติดบ้านติดเตียงโดยทีมสห
วิชาชีพในอาเภอหนองสองห้องร่วมกับทีมหมอครอบครัวของแต่ละพื้นที่ตาบล
ในปี 2562 มีนโยบายพัฒนาและขับเคลื่อนงานพชอ. 3 ประเด็นได้แก่
1.คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน(ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ปุวยระยะท้าย ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส)
-มีการดาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ในทุกพื้นที่ตาบลและกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยนาโดยท่านนายอาเภอหนองสองห้อง กิ่งกาชาดอาเภอและองค์การบริหารส่วนตาบล
-มีการขับเคลื่อนงาน Smart kids 4.0 เด็กขอนแก่น อยู่ดี มีสุข เริ่มจากการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ การคัด
กรองพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในทุกพื้นที่
2.การจัดการขยะต้นทาง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ธนาคารขยะ รณรงค์ทาความสะอาดในหมู่บ้านทุกเดือน
3.การจัดการปัญหาตามบริบทของพื้นที่ (การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน)
-มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุจราจรทางถนนให้กับภาคีเครือข่ายปีละ 1 ครั้ง
-สนับสนุนการจัดตั้งด่านชุมชนในทุกพื้นที่ตาบล
นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาเภอหนองสองห้องที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวอาเภอหนองสองห้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอชุมแพ ปี 2562 หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้า
ค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจ ติดตาผานกเค้า เข้าชมถ้าผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ
-อาเภอชุมแพได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 1.นางสุภาวดี
ศรีสุขวัฒน์ ประธานกรรมการ 2.แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อานวยการ รพ.ชุมแพ เป็นรองประธาน และกรรมการ
ภาครัฐ 6 คน กรรมการจากภาคเอกชน 7 คน โดยมี ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอาเภอชุมแพ เป็นเลขานุการ ดาเนินการ
จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561 พร้อมกับเสนอประเด็นปัญหาให้ครอบคลุมภารกิจของทุกองค์กร และ
หน่วยงานทุกระดับ ในปี 2561 มี 3 ประเด็น ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะและสารเคมี และคนชุมแพไม่
ทอดทิ้งกัน เพิ่มขึ้นเป็น 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามแนวคิดคนชุมแพไม่ทอดทิ้งกัน
2) การแก้ไขปัญหาขยะต้นทางและสิ่งปฏิกูล 3) พัฒนาการเด็กสมวัย อนามัยแม่และเด็ก การแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
4)การปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5) การส่งเสริมสุขภาพจิต และ 6)การพัฒนาคน การสร้างจิตสานึก การพัฒนาด้านความคิด
โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายประเด็น รวมถึงได้แต่งตั้งคณะทางานในระดับตาบลพื้นที่ จานวน 13
คณะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นประธาน/ คณะทางานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาชุมชน โดยมี ผอ.รพ.
สต.เป็นเลขานุการร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก อปท.ทุกแห่ง แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562
ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอชุมแพและพื้นที่ รายประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 )การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามแนวคิดคนชุมแพไม่ทอดทิ้งกัน ปี 2562 อาเภอชุมแพมี
ผู้สูงอายุทั้งหมด 22,093 คน เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 119 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 3 ที่เคลื่อนไหวได้บ้าง อาจมี
ปัญหาการรับประทานหรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บปุวยรุนแรง จานวน 83 ราย และ กลุ่ม ที่ 4 คือกลุ่มที่เคลื่อนไหว
ไม่ได้ มีอาการเจ็บปุวยรุนแรง หรือเข้าสู่ระยะสุดท้าย จานวน 36 ราย คณะกรรมการ พชอ. ได้ดาเนินงานร่วมกับ อปท. จัดตั้ง
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โรงเรียนผู้สูงอายุจากปี 2558 จนถึงปัจจุบันจานวน 21 แห่ง เพื่อนาผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในกลุ่มที่ 3 และ 4 ร่วมกับกิ่งกาชาดอาเภอชุมแพ ระดมสารวจและให้ความช่วยเหลือ ออกเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มในพื้นที่ได้รับการดูแลมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ อปท.สร้างและมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส
จานวน 14 หลัง ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือเข้าทางาน จ้างงาน จานวน 21 คน และเป็นอาเภอบูรณาการเครือข่ายเพื่อดูแล
สุขภาพผู้สูงวัย
ประเด็นที่ 2) การแก้ไขปัญหาขยะต้นทา โดยร่วมกันดาเนินงานในรูปแบบคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
กากับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาเภอชุมแพ ร่วมกับจังหวัด ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประกอบด้วยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนจานวน 17 คน จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขและออกเทศบัญญัติการจัดการขยะ
ติดเชื้อ รวมถึงการวางแผนการกาจัดขยะติดเชื้อ ของเทศบาลเมืองชุมแพ อปท.ทุกแห่งร่วมกับชุมจัดตั้งกองทุน ฌปก.ขยะ
และจัดตั้งธนาคารขยะทุกตาบลการติดตามการออกเทศบัญญัติการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของ อปท.ทุกแห่ง ในปี 2563เพื่อ
ปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และติดตาม อปท.ที่สนใจจะสร้างสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูล ในระดับพื้นที่ตาบล ถือเป็นนโยบายสาคัญ
แจ้งต่อผู้บ ริหาร ผู้ นาชุมชนทุกแห่งต้องรายงานการจัดการขยะต้นทางนาส่ งรายประจาเดือนครอบคลุ มทุกตาบลมาอย่าง
ต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 3) พัฒนาการเด็กสมวัย อนามัยแม่และเด็ก การแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน คณะกรรมการ พชอ.
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดาเนินงานปูองกันแก้ไขปัญหาพัฒนาเด็ก อนามัยแม่และเด็กและการแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562 ร่วมกับประธานคณะทางานระดับตาบลพื้นที่ทุกระดับ จานวน 13 แห่ง เพื่อดาเนินงานการจัด
ประกวดหมู่บ้าน Smart kids และติดตามการบริโภคเกลือไอโอดีนในทุกตาบลและ สนับสนุนให้สถานศึกษาโรงเรียนหนองกุง
พิทยาคมสมัครเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี 2562ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
- ในปี งบประมาณ 2563 นายอาเภอชุมแพ ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิชุมชนขอนแก่น
ทศวรรษหน้าจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบลพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 262 ที่ผ่าน
มา จานวน 13 ตาบล จานวน 190 คน เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้สู่การเป็น Smart People ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างตาบลน่าอยู่ตาบลสุขภาวะทั่วประเทศ โดยกระบวนการธรรมนูญตาบล เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปีงบประมาณ 2563 ให้เกิดความต่อเนื่องและเข้มแข็ง และวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ได้จัด
ประชุมสรุปผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ทั้ง 6 ประเด็นจาก คณะอนุกรรมการและ จาก 13 คณะทางาน
ในเดือนธันวาคม 2562 วางแผนจัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแห่งที่มีผลงานเด่นเป็นขวัญกาลังใจในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอชุมแพให้เกิดความ
ต่อเนื่องต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา/สั่งการ/หารือ
4.1 เรื่อง 1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30กันยายน 2562 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายส่วนราชการใน
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 รายจ่ายประจา 13,711.16 ล้านบาท ก่อหนี้ 285.58 ล้านบาท เบิกจ่าย
รายจ่ายประจา 13,711.16 ล้านบาท ก่อหนี้ 285.58 ล้านบาท เบิกจ่าย 13,390.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.66
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รายจ่ายลงทุน 8,362.16 ล้านบาท ก่อหนี้ 1,276.58 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,870.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.17
ภาพรวม ได้รับจัดสรร 22,073.38 ล้านบาท ก่อหนี้ 1,562.17 ล้านบาท เบิกจ่าย 20,261.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
91.79 รายละเอียดได้บรรจุไว้ในแอพลิเคชัน่ EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ผลการ
ดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมในภาพรวม ร้อยละ 89.60 เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ 716 เรื่อง เรื่องทูลเกล้าถวาย
ฎีกาผลการตั้งแต่เปิดศูนย์ จนถึงปัจจุบนั จานวน 39 เรือ่ ง ยุติเรือ่ ง 39 เรื่อง คิดเป็น 100% เรื่องร้องเรียน สคบ.ขก.
ด้านสัญญา อยู่ระหว่างดาเนินการ 11 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 ขอให้เร่งรัดการดาเนินงาน
รายละเอียดได้บรรจุไว้ใน แอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมัครทาหน้าที่เป็นผูไ้ กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางชุมแพ
และอาเภอโคกโพธิ์ชัย รวมทัง้ สิ้น 287 ราย
ผู้แทน ปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน
1 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
ผู้แทนปกครองจังหวัดขอนแก่น :: ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๑/๑
อนุมาตรา ๔ กาหนดให้อาเภอมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่ อให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
สังคม มาตรา ๖๑/๒ ในอาเภอหนึ่งให้มีคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก
และข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง อื่ น ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ ไ ม่ เ กิ น สองแสนบาท หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ไ กล่ เ กลี่ ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง ข้อ ๕ เมื่อพ้นวันรับสมัครแล้ว ให้นายอาเภอรวบรวมรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๔ เสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากนายอาเภอ
ในรอบเดือนนี้ อาเภอบ้านแฮด ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่อาเภอได้ตรวจสอบ
และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ รวมจานวน ๖๐ คน (บัญชีรายชื่ออยู่ในEPAM วาระการ
ประชุมที่. ๔.๓ ) ในการนี้ จึงขอให้ผู้ แทนอาเภอชี้แจงรายการบัญชีรายชื่อให้คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ ข้อ ๕ วรรคสอง ต่อไป
อาเภอบ้านแฮด ขอรับรองว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพือ่ ทราบ
5.1 เรื่องที่ รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อาเภอ
(ศอ.จอส. 904 วปร.อาเภอ) ผู้แทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน ตารางกาหนดการจัดกิจกรรรม
สานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 เรื่องที1่ โครงการขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 10ล้านกิโลเมตร ปี 2563
เรื่องที2่ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน
สานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 เรื่อง ตรวจสุขภาพประจาปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
นายชาตรี เมธาธราธิป ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รายงาน
สานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 เรื่อง การจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสาน “ESAAN FABRIC ECPRO 2019 ”
นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น รายงาน สานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM
เรียบร้อยแล้ว
5.5 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.)
นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น รายงาน
สานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
5.6 เรื่อง การรณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน สานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิ
เคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
5.7 เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงานสานักงานจังหวัดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM
เรียบร้อยแล้ว
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5.8 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
นายนพดล บูรณะธนัง ผู้แทนผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน สรุปเศรษฐกิจภาคอีสาน เดือนกันยายน 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอ
ลงตามการใช้จา่ ยสินค้าในชีวิตประจาวัน หลังผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีผ่านบัตรฯ ทยอยหมดไป และ
การบริโภคสินค้าคงทนที่กลับมาหดตัว การลงทุนภาคเอกชนหดการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ทัง้ การลงทุนในหมวด
ก่อสร้างและหมวดเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ การใช้จา่ ยภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายประจาในหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปของกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะทีร่ ายจ่ายลงทุนขยายตัวจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวต่อเนือ่ ง จากยางพาราและมันสาปะหลังตามพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา
สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ จากราคาข้าวเหนียวเป็นสาคัญการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามการผลิตเครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์จากการปิดปรับปรุงสายการผลิต และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั หดตัวต่อเนื่องตามการส่งออก
การค้าผ่านด่านศุลกากรกลับมาหดตัว ตามการนาเข้าทีห่ ดตัวจากการนาเข้า โทรศัพท์มือถือจากจีนที่ลดลง และการนา
เข้าไฟฟูาจากลาวทีช่ ะลอตัว ขณะทีก่ ารส่งออกขยายตัวชะลอลง ตามการส่งออกรถยนต์ไปลาวที่ลดลง และผลไม้ไป
เวียดนามทีช่ ะลอตัวเสถียรภาพและเศรษฐกิจการเงิน-อัตราเงินเฟูอทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.89 ลดลงเล็กน้อยตามราคาน้า
มันเชื้อเพลิง ขณะที่ราคาอาหารสดปรับสูงขึ้น-อัตราการว่างงานลดลง ตามผู้มีงานทานอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นใน
sector การผลิต ก่อสร้าง และบริการภาคการเงิน (ก.ค. 62) ภาพรวมเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน
รายละเอียดสานักงานจังหวัดขอนแก่น ได้บรรจุในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 เรื่อง การบริหารจัดการน้าฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูน้าหลาก ปี 2562
นายเรืองโชค ชัยคารงค์กลุ ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน
1. สถานการณ์น้าอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
1. เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้าในอ่างฯ 598.55 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.62% ของความจุ ปริมาณน้าใช้งานได้ 16.88 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 0.91% ของความจุ
2. เขื่อนลาปาว ปริมาณน้าในอ่างฯ 1,613.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 81.49% ของความจุ ปริมาณน้าใช้งานได้ 1,513.60 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 80.51% ของความจุ
3. เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้าในอ่างฯ 50.84 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31.05% ของความจุ ปริมาณน้าใช้งานได้ 13.62 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 10.77% ของความจุ
2. สถานการณ์น้าอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
อ่างฯขนาดกลางในเขตความรับผิดชอบ มีจานวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ความจุรวม 105.877 ล้าน ม.3 ปัจจุบันมีปริมาณน้าใน
อ่างฯ 67.855 ล้าน ม.3 (64.09% ของความจุรวม)
อ่างฯที่มีปริมาณน้าเก็บกัก น้อยกว่า 30% ความจุ ทั้งหมด 5 แห่ง
อ่างฯที่มีปริมาณน้าเก็บกัก ระหว่าง 30-50% ความจุ ทั้งหมด 3 แห่ง
อ่างฯที่มีปริมาณน้าเก็บกัก ระหว่าง 50-80% ความจุ ทั้งหมด 3 แห่ง
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อ่างฯที่มีปริมาณน้าเก็บกัก เกิน
80% ความจุ ทั้งหมด 3 แห่ง
3. สถานการณ์น้าท่าเขื่อนระบายน้าในแม่น้าชี ตั้งแต่ จ.ชัยภูมิ ถึง จ.อุบลราชธานี
3.1 เขื่อนฯ ชนบท จุเก็บกัก 16.00 ล้าน ม.3ปริมาณน้า 12.870 ล้าน ม.3 ระบาย 0.07 ล้าน ม3/วัน
3.2 เขื่อนฯ มหาสารคาม จุเก็บกัก 23.500 ล้าน ม.3 ปริมาณน้า 19.150 ล้าน ม.3 ระบาย 0.19 ล้าน ม3/วัน
3.3 เขื่อนฯ วังยาง จุเก็บกัก 33.000 ล้าน ม.3 ปริมาณน้า 28.09 ล้าน ม.3 ระบาย 0.00 ล้าน ม3/วัน
3.4 เขื่อนฯ ร้อยเอ็ด จุเก็บกัก 16.000 ล้าน ม.3 ปริมาณน้า 22.180 ล้าน ม.3 ระบาย 1.97 ล้าน ม3/วัน
3.5 เขื่อนฯ ยโสธร จุเก็บกัก 22.400 ล้าน ม.3 ปริมาณน้า 19.630 ล้าน ม.3 ระบาย 3.60 ล้าน ม3/วัน
3.6 เขื่อนฯ ธาตุน้อย จุเก็บกัก 53.100 ล้าน ม.3 ปริมาณน้า 60.223 ล้านม.3 ระบาย 0.77 ล้าน ม3/วัน
4. สถานการณ์น้าท่าสถานีวัดน้าในแม่น้าชี
4.1 สถานี E.23 ระดับน้า 3.21 ม. ต่ากว่าตลิ่ง 5.79 ม. ไหล 0.50 ม3./วินาที (0.04 ล้าน ลบ.ม./วัน)
4.2 สถานี E.9 ระดับน้า 0.85 ม. ต่ากว่าตลิ่ง 10.15 ม. ไหล 0.80 ม3./วินาที (0.07 ล้าน ลบ.ม./วัน)
4.3 สถานี E.22 B ระดับน้า 0.25 ม. ต่ากว่าตลิ่ง 9.65 ม. ไหล 1.30 ม3./วินาที (0.11 ล้าน ลบ.ม./วัน)
 สรุป สภาพน้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้าน้อย เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้า 598.55 ล้าน ลบ.ม.(24.62%) มีปริมาณน้า
ไหลลงเขื่อน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้า 0.31 ล้าน ลบ.ม./วัน ระดับน้าแม่น้าพองท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ที่สถานีวัด
น้า E.22 B ต่ากว่าตลิ่ง 9.64 ม. เขื่อนในแม่น้าชี ได้แก่ เขื่อนชนบท/เขื่อนมหาสารคาม/เขื่อนวังยาง/เขื่อนร้อยเอ็ด /
เขื่อนยโสธร/เขื่อนธาตุน้อย ความจุรวมที่ ระดับเก็บกัก 164 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้าเหลือ 162.143 ล้าน ลบ.ม.
(98.87%) ระดับน้าในแม่น้าชีต่ากว่าตลิ่งประมาณ 10.15 ม. ที่สถานี E.9 บ้านท่านางเลื่อน อ.ชนบท
 อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 14 แห่ง ความจุเฉลี่ยอยู่ที่ 64% ของความจุอ่าง

รายละเอียดได้บรรจุไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายมนูญ โต๊ะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยาชานาญการ ผู้แทน ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
รายงาน สรุปเดือนนี้ เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยเฉพาะ
ช่วงกลางเดือน ในช่วงต้นเดือนยังคงมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย
จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางช่วง และบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าว
จะทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนลดลงกับมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟูาคะนองร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่สรุปเดือนนี้ คาดว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงหรือน้อยกว่าค่า
ปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ ๐.๕-๑.๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุด ๓๕–๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่าสุดประมาณ ๑๓-๑๕ องศาเซลเซียส โดยจะมีฝนฟูาคะนองร้อยละ ๔๐ % ของพื้นที่ ปริมาณฝนรวมใกล้เคียงหรือ
น้อยกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย ๙๐-๑๑๐ มิลลิเมตร
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การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดขอนแก่นของเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยเฉพาะช่วง
กลางเดือน ในช่วงต้นเดือนยังคงมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่ม
เปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจังหวัดขอนแก่นในบางช่วง และ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าวจะทาให้
บริเวณจังหวัดขอนแก่นฝนลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟูาคะนองร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่
สรุป ในเดือนนี้ คาดว่า บริเวณจังหวัดขอนแก่น จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย ๑๐๐๑๒๐ มิลลิเมตร สาหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ ๐.๕-๑.๐ องศาเซลเซียส คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๔–
๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดประมาณ ๑๓– ๑๕ องศาเซลเซียส รายละเอียดได้บรรจุไว้ใน แอพลิเคชั่น EPAM

เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน จังหวัดขอนแก่น กาหนดจัด
หน่วยบริการเคลื่อน ที่ตามโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และร่วมกับการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อน ที่ พอ สว . จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลใหม่นาเพียง อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดได้บรรจุ ไว้ในแอพลิเคชั่น EPAM เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอต่อที่ประชุมโดยเอกสาร

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

6.3 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมวินยั การออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น
- ผลการประกวดและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge-Base
OTOP:KBO) จังหวัดดีเด่น ประจาปี 2562
- แบบเสือ้ เทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น และการสั่งจอง
6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น

24

6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนสิงหาคม 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครัง้ ที่ ที่ 11 /2562 ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชัน้ 1 หากส่วนราชกาหรือหน่วยงานใดมีข้อราชการ
ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จัดส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail :
EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระอืน่ ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรือ่ ง
เพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอิสรีย์ กมลเกือ้ กูลกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

