ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. เรื่องที่ 1 พิธมี อบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนรณรงค์จัดหาโลหิตในหน่วยงาน
ประจาปี พ.ศ.2562
เรื่องที่ 2 พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบารุง)
(นางสุจนิ ดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
2. เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น
ปีการเพาะปลูก 2562/63
(นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทางานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2562
(ผูแ้ ทน ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. เรื่อง พิธีมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นแก่การดารงชีพของแก่ผู้ต้องขัง ในทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
ขอนแก่น และเรือนจาอาเภอพล
(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิน่ จังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. เรื่อง การนาเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนมกราคม 2563
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายพันธ์เทพ เสาโกศล
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
2) ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
หัวหน้ากลุม่ ส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
3) นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
/4) นายอรชุณห์.....
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4) นายอรชุณร์ สารพินิจ
ตาแหน่งเดิม
5) นายมงคล จันทร์ประทัด
ตาแหน่งเดิม
6) นางพานทิพย์ บุญศรี
ตาแหน่งเดิม
ระเบียบวาระที่ 2
22

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลพบุรี
ผู้อานวยการคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
(นายวิรุณภพ สุภาพ ผูอ้ านวยการสานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
3.2 เรื่อง วีดีทัศน์ความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ) (3 นาที )
3.3 เรื่อง การนาเสนอวีดีทัศน์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเขาสวนกวาง
และอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรือ่ ง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนทีผ่ ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่องที่ 1 การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น”
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/5.2 รายงานกิจกรรม….

-35.2 เรื่องที่ 1 รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ 2 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
(ผูแ้ ทน ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. 3 เรื่องที่ 1 การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2563
เรื่องที่ 2 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.4 เรื่อง การจัดงาน “วันทหารผ่านศึก ”
(ผู้แทน สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่องที่ 1 การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ”
(นายพิชิต สมบัตมิ าก ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.7 เรื่อง สถานการณ์นา้ ปี 2563
(นายสมบัติ มีลกั ษณะสม ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.8 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(ผูแ้ ทน ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.9 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.10 เรื่อง การจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2020)
(นายวุฒไิ กร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.11 เรือ่ ง ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา
(ผู้แทน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รายงาน)

/5.12...

-45.12 เรือ่ ง การจัดการแข่งขันมวยไทยการกุศล “25 ปี กีฬาขอนแก่น
(นายวุฒิพงษ์ นากา ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาขอนแก่น รายงาน)
5.13 เรือ่ ง การจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งกับการศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”มินิมาราธอน
Run For Child 2020
(ผู้แทน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตาบลศิลา
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนมกราคม 2563
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563
6.7 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6.8 สานักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- การรณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิน่ ไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน"
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2 /2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

