ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรือ่ ง พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น )
2. เรื่อง พิธีมอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจาปี 2562
(นางสุจนิ ดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลาง
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
(ผู้แทน ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด ประจาปี 2562
(ผู้แทน สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. เรื่อง พิธีมอบรางวัลและป้ายประกาศเกียรติคุณ “ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2562”
(นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 รายงาน)
6. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนธันวาคม 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางอรวรรณ หินตะ
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
แรงงานจังหวัดสุรินทร์
2) นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ประมงจังหวัดอุดรธานี
3) นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3
ตาแหน่งเดิม
นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวง
ศรีษะเกษที่ 2
4) นายสมบัติ มีลักษณะสม
ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ
สานักงานชลประทานที่ 6
/4) นายพาณิชย์.....

-24) นายพาณิชย์ สินสุข
ตาแหน่งเดิม
ระเบียบวาระที่ 2
22

ผู้อานวยการสานักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
ผูอ้ านวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 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 ) (3 นาที )
3.3 เรื่อง การนาเสนอวีดีทัศน์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเมืองและอาเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรือ่ ง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนทีผ่ ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่องที่ 1 ขอเชิญร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
เรื่องที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
“Khon Kaen Smart Map”
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรือ่ ง รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น
(ผูแ้ ทน ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. 3 เรื่องที1่ การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
เรื่องที่2 การโครงการใช้สมุนไพรขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ 2563
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/5.4 การเตรียมการ….

-35.4 เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่น
(นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.7. เรื่อง การรับสมัครเยาวชนชายไว้ในอุปการะ
(ผู้แทน สมาคมพัฒนาเยาวชนโรตารี ขอนแก่น รายงาน)
5.8 เรื่อง สถานการณ์น้า ปี 2562
(นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.9 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
(ผูแ้ ทน ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.10 เรื่อง กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
(นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 รายงานรายงาน)
5.11 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน มกราคม 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- ขอความร่วมมือสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งจตุปัจจัยไทยทาน ในโครงการรวมน้าใจชาวขอนแก่น
- ขอเชิญร่วมโครงการแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
- ปฏิทินกาหนดวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2563
- ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจาปี 2563

6.2 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ พุทธมณฑลอีสาน ตาบลศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/-พิธีสวดสมนต์......

-4- พิธีสวดมนต์เพื่อรักษาความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น หรือวันทุกวัดใกล้บ้าน
- โครงการทาบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจาเดือนธันวาคม 2562
ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนกันยายน 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
6.7 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6.8 สานักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การรณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิน่ ไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน"
6.9 สมาคมงานพัฒนาเยาวชนโรตารี่ ขอนแก่น
- การรับสมัครเยาวชนชายไว้ในอุปการะ
6.10 สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
- ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทาการ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1 /2563 ในวันที่ 30 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563

