ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เกษตรกรดีเด่น (สาขาบัญชีฟาร์ม )ประจาปี พ.ศ. 2562
(นายภาสกร เลาหวณิช หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์”
(นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ
(นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนพฤษภาคม 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรือ่ ง ข้อสั่งการ/ประสานงานของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายศุภโชค ควรฦาชัย
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอพล
ตาแหน่งเดิม
นักทัณฑวิทยาชานาญการพิเศษ สานักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 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)
/วาระที่ 5...

-2ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่องที่ การจัดกิจกรรมเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจาปีพุทธศักราช 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่อง รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาอาเภอ (ศอ.จอส.อาเภอ)
(นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนิน ขอนแก่นเมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การดาเนินงานขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น
(นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.4 เรื่องที่ 1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
เรื่องที่ 2 การดาเนินการแก้ไขปัญหาและตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5
PM 10 และ O3
(นายพิชิต สมบัตมิ าก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(นายวิรัติ นาคนชม ผูอ้ านวยการสานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.6 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้ง 22
“ขอนแก่นเกมส์”
(นายราวีวฒ
ั น์ รัตนโกเศศ ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.7 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.8 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.9 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน มิถุนายน 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

/ระเบียบวาระที่ 6...

-3ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจาเดือนมิถุนายน 2562 วันจันทร์ที่ 10
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1

6.2 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562

6.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.4 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี 2562
- การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนมีนาคม 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
6.7 บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
- ประชาสัมพันธ์ สิทธิพิเศษ “นกแอร์ให้ขา้ ราชการไทย”
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6 /2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

7.2 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 (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)

