ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแกํน
ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห๎องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ขอนแกํน
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่อง พิธีมอบโลํรางวัลสาหรับหมูํบ๎านที่ได๎รับรางวัลระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมูํบ๎านดีเดํน
(บ๎านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2562
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ให๎แกํเยาวชนดีเดํนประจาจังหวัดขอนแกํน ประจาปี 2562
(นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให๎แกํ บุคคลและหนํวยงานดีเดํน และ
การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเดํนระดับประเทศ
ประจาปี 2562
(ผู้แทน สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แกํนักเรียนที่ทาความดี เก็บกระเป๋าสตางค์ได๎แล๎วสํงคืนเจ๎าของ
(ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รายงาน)
5. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแกํนประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน๎าสํวนราชการที่ย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ
1) นางเบญจรัตน์ รัชฏามาศ
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแกํน
ตาแหน่งเดิม
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
2) นางศิริพร น๎อยพินิจ
ผู๎อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกํน
ตาแหน่งเดิม
นักวิชาการยุตธิ รรมชานาญการพิเศษ ปฏิบัตหิ น้าที่
ยุตธิ รรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผูอ๎ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4
ตาแหน่งเดิม
ผูอ้ านวยการศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

/ระเบียบวาระที่2.....

-2ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแกํน
(นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อานวยการสานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
3.2 เรื่อง วีดีทัศน์ความคืบหน๎าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแกํนจีโอปาร์ค
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ) (3 นาที )
3.3 เรื่อง การนาเสนอวีดีทัศน์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเมืองและอาเภอบ๎านฝาง
จังหวัดขอนแกํน
(สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) (3 นาที)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรือ่ ง การเรํงรัดการดาเนินงานแก๎ไขปัญหาตามข๎อร๎องเรียนทีผ่ ํานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแกํน
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.3 เรือ่ ง การพิจารณาให๎ความเห็นชอบหมูํบ๎านที่มีความประสงค์จะแยกหมูํบ๎าน ขอจัดตั้ง
เป็นหมูํบ๎านใหมํ (บ๎านหนองโน หมูํที่ 8 ตาบลบ๎านเม็ง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกํน
ขอจัดตั้งเป็นหมูํบ๎านใหมํ หมูํที่ 19 ตาบลบ๎านเม็ง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกํน)
เนื่องจากหมูํบ๎านมีขนาดใหญํ
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อาเภอ
(ศอ.จอส. 904 วปร.อาเภอ)
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. 2 เรื่องที่ 1 ขอเชิญรํวมพิธี “เนื่องในวันพํอแหํงชาติ 5 ธันวาคม 2562 “
เรื่องที่ 2 ขอเชิญรํวมพิธีราลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
เรืองที่ 3 การจัดกิจกรรมในชํวงพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/5.3 การเตรียมการ….

-35.3 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสามชิกสภาผู๎แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแกํน
(นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อานวยการสานักการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.4 เรื่องที่1 โครงการขอนแกํนสุขภาพดีด๎วยกัน 100 วัน 10 ล๎านกิโลเมตร ปี 2563
เรื่องที่2 การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกํน ประจาปี 2563
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง การจัดงานทอดผ๎าปุาสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแกํน และมูลนิธิตึกสงฆ์
สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง โครงการ “โรงพยาบาลขอนแกํนรํวมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อพํอหลวง” ได๎รับรางวัลดีเดํน
Thailand energy awards 2019 ประเภททีมงานด๎านการจัดการพลังงาน
(นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.7 เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแกํนเมืองหัตถกรรมโลกแหํงผ๎ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก๎ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแกํน โครงการ “คูํเสี่ยว เกี่ยวก๎อย
แก๎จนคนขอนแกํน”
เรื่องที3่ การจัดงานครบรอบ 1 ปีขอนแกํน : เมืองหัตถกรรมโลกแหํงผ๎ามัดหมี่
(WCC-World Craft City for Ikat (Mudmee))
เรื่องที่ 4 พิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์
ผ๎าถิ่นไทย ดารงไว๎ในแผํนดิน" การ
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.8 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแกํน
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.9 เรื่อง การบริหารจัดการน้าฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูนาหลาก
้
ปี 2562
(นายเรืองโชค ชัยคารงค์กลุ ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.10 เรือ่ ง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.11 เรื่อง การออกหนํวยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร๎างรอยยิ้มให๎กับประชาชน”ประจาเดือน ธันวาคม 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

/ระเบียบวาระที 6…
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอตํอทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแกํน
- การกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)
- เอกสารประชาสัมพันธ์ เหรียญ “พุทธโสธร” หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ”
- เอกสารประชาสัมพันธ์ (สอวช.)แจ้งการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ

6.2 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกํน
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดไทรทอง ตาบลบ้านเป็ด
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจาเดือนธันวาคม 2562
ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแกํน
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแกํน
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแกํน
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนกันยายน 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดขอนแกํน
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจาเดือน ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน๎าสํวนราชการฯ ครั้งที่ 12 /2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

