ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่อง พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักกีฬาแข่งขันกีฬา “2019
JOAD National Target championships Preliminarty Schedule”
(ผู้แทน โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาเทพศิลป์ สาขาเยาวชนไทยตัวอย่างยอดเยี่ยม
2019 และผู้ได้รับถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ในการแข่งขันลีลาศ ยุวชน ผู้อาวุโส และผูส้ ูงอายุ
(นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ ประธานชมรมครูสอนและผู้ฝกึ สอนกีฬาลีลาศ จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2562
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่น (ด้านกีฬาและนันทนาการ)
(นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
(นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
6. เรื่อง พิธีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ครูอาสาแนะแนวอาชีพ ในจังหวัดขอนแก่น
(นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
7. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนกรกฎาคม 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ตาแหน่งเดิม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/ระเบียบวาระที่ 4…

-2-

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 อาเภอชุมแพ อาเภอโคกโพธิ์ชัย และ
อาเภอบ้านแฮด รวมทั้งสิ้น 1,263 ราย
(ผู้แทน ปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่องที่ 1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปีพุทธศักราช 2562
เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562
เรื่องที่ 3 นโยบายรัฐบาล
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่ รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อาเภอ
(ศอ.จอส. 904 วปร.อาเภอ)
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่อง การบริหารจัดการน้าฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูนาหลาก
้
ปี 2562
(นายเรืองโชค ชัยคารงค์กลุ ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.4 เรื่องที่ 1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
เรื่องที่ 2 การรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กาหนด
เรื่องที่ 3 การค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 10
(นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/ระเบียบวาระที่ 5.5..

-35.5 เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(นายวิรัติ นาคนชม ผูอ้ านวยการสานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.6 เรื่อง มาตรการจากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)
(นายพัฒนา นุศรีอนั เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น รายงาน )
5.7 เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.8 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายนพดล บูรณะธนัง ผู้แทนผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.9 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.10 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน สิงหาคม 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- ประกาศกระทรวง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

6.2 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดกลาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจาเดือนสิงหาคม 2562 วันจันทร์ที่ 5
สิงหาคม 2562 ณ วัดกลาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

6.3 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2562

6.4 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

/ระเบียบวาระที่ 6.5….

-46.5 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8 /2562 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

