ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่พลเมืองดี
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวด
ผลการดาเนินงานดีเด่น พ.ศ. 2562
(นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ ินขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มสรท.8001-2553) ระดับพื้นฐานประจาปี 2562
(นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานจากมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ครอบครัวผูเ้ สียชีวิต เนื่องจากวาตภัย
(นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
6. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนมิถุนายน 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรือ่ ง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
(นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )

/ระเบียบวาระที่ 4…

-2ระเบียบวาระที่ 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
อาเภออุบลรัตน์ อาเภอกระนวน อาเภอแวงใหญ่ และอาเภอชุมแพ รวมทั้งสิ้น 956 ราย
(ผูแ้ ทน ปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่องที่ 1 การจัดกิจกรรมโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เรื่องที่ 2 ร่างกาหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
เรื่องที่ 3 การดาเนิน และการรายงานผลโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชาภิเษก จานวน 3 โครงการ
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่ 1 รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาอาเภอ (ศอ.จอส.อาเภอ)
เรื่องที่ 2 รายงานการปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5) " จังหวัดขอนแก่น
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงาน)
5.4 เรื่อง การบริหารจัดการน้าฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูน้าหลาก ปี 2562
(นายเรืองโชค ชัยคารงค์กลุ ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
(นายพิชติ สมบัติมาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(นายวิรัติ นาคนชม ผูอ้ านวยการสานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
/ ระเบียบวาระที่ 5.7...

-35.7 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.8 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.9 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- บัญชีนวัตกรรมไทย

6.2 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดท่าราชไชยศรี บ้านดอนบม ตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจาเดือนมิถุนายน 2562 วันจันทร์ที่ 1
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1

6.3 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562

6.4 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.5 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี 2562
- การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนเมษายน 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.7 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนมิถุนายน 2562
/ระเบียบวาระที่ 7....
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 7 /2562 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

7.2 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 (ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิ ภาคประจาจั ง หวั ด ทุ กส่ ว นราชการ นายอาเภอทุ ก อาเภอ ประธานกรรมการจริย ธรรมประจา
จังหวัดขอนแก่น รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดขอนแก่น ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาภาค 4
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น)

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
- ด้านสังคม คือการเร่งรัดรัดดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บาทวิถี และเส้นทางเดินเท้า
- ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ การพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจ
2) การแต่งตัง้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น
3.) ฟิสเนส ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

