ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่เครือข่ายประกันสังคม ตามนโยบาย 1หมู่บ้าน หนึ่งตาบล
ประกันสังคมถ้วนหน้า
(นางอุสนีย์ ศิลปศร ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลเชิดชูเกียติแก่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบเงินสงเคราะห์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ
(นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผสู้ นับสนุนช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น
(นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนเมษายน 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรือ่ ง ข้อสั่งการ/ประสานงานของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายพิทักษ์ คาวชิรพิทักษ์ อัยการจังหวัดชุมแพ
ตาแหน่งเดิม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดตาก
2) ดร.สาวิตรี ศิลาเกษ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดเขต 6
(ขอนแก่น)
ตาแหน่งเดิม
นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เขต 6 (ขอนแก่น)
3) นายกล้าหาญ ทารักษา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผูอ้ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์
4) ดร.วรวิทย์ จิรัฐิตเิ จริญ
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
ตาแหน่งเดิม
วิศวกรชานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
/ระเบียบวาระที่ 2

-2ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรื่อง 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)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่องที่ 1 การดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เรื่องที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)
(นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.4 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
(นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง การจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง “สพป.ขอนแก่น เขต 1 มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1”
(ผูแ้ ทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 รายงาน )
5.6 เรื่อง แผนเตรียมความพร้อมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
(นายประเสริฐ พลซา ปศุสตั ว์จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.7 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
/5.8 การคาดหมาย ...

-35.8 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(นายมนูญ โดะโอย นักอุตนุ ิยมวิทยา ชานาญการพิเศษ ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.9 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 วันจันทร์ที่ 13
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1

6.2 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

6.3 สานักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
- ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงการ
“1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม”จังหวัดขอนแก่น

6.4 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.5 สานักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
- ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ และรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูละพัฒนาเกษตรกร

6.6 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.7 สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
- การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
6.8 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.9 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนเมษายน 2562
-4-

6.10 สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน
6.11 ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
- การดาเนินการเรือ่ งจิตรอาสาจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5 /2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

