ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่อง 1. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร
ประจาปี 2562
เรื่อง 2. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ. 2562
(นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ เกษตรกรเลีย้ งสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2562
(นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสตั ว์จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562
(นางสีประภา ชุมแวงวาปี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับจังหวัดและเยาวชนต้นแบบ
ด้านดนตรีไทยระดับดีเด่น
(นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. เรื่อง พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรการดาเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจาปี 2562
(นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
6. เรื่องที่ 1. พิธมี อบรางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่น
และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่น
ระดับจังหวัดประจาปี 2562
เรื่องที่ 2. พิธมี อบใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ประจาปี 2562
(นายพิชิต สมบัตมิ าก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
7. เรื่อง พิธีมอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นตาม
โครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
8. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนสิงหาคม 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
/ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
1) นายมานิต วรหาญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม
2) นายชาลี พงษ์นุ่มกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
3) นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 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 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 รวมทัง้ สิ้น 1,120 ราย
(ผู้แทน ปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่องที่ 1. การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี
เรื่องที่ 2. นาเสนอผลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ จังหวัดขอนแก่น
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่ รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อาเภอ
(ศอ.จอส. 904 วปร.อาเภอ)
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/ระเบียบวาระที่ 5.3..

-35.3 เรื่อง โครงการโรงงานไฟฟ้าทดแทน
(ผูแ้ ทน ผู้วา่ การการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงาน )
5.4 เรื่อง การบริหารจัดการน้าฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูนาหลาก
้
ปี 2562
(นายเรืองโชค ชัยคารงค์กลุ ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
(นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(นายวิรัติ นาคนชม ผูอ้ านวยการสานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.7 เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน 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 การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.10 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน กันยายน 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจาเดือนกันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 2
กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

/ระเบียบวาระที่ 6.3….

-46.3 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น
- ผลการประกวดและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge-Base
OTOP:KBO) จังหวัดดีเด่น ประจาปี 2562
6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนมิถุนายน 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
6.7 ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
- เรื่องให้สารวจกล้องวงจรปิด CCTV และรณรงค์ตามโครงการชาวขอนแก่นร่วมใจ มั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9 /2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

7.2 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 (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)

