ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1
.........................................................................

พิธีการก่อนการประชุม
1. การมอบเงินกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดขอนแก่น
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
2. พิธีมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
(เลขานุการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
3. พิธีมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ แก่หน่วยงาน สถานที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
(นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผสู้ ร้างชือ่ เสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น
(นายธนากร ผาจวง ผูแ้ ทนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. การนาเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (6 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายสาราญ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
2) นายสาราญ สกุลดี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3) นายขวัญชัย นารถบุญ ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
4) นายอุดม ชื่นตา
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอานาจเจริญ

/ระเบียบวาระที่ 2 .....

-2ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
(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 การนาเสนอวีดีทัศน์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเวียงเก่า
และอาเภอแวงใหญ่ 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 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ 2562
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

5.2 เรื่องที่ 1 รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ 2 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
ประจาเดือน มีนาคม 2563
(ผู้แทน ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

5. 3 เรื่องที่ 1 การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อาเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2563
เรื่องที่ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
เรื่องที่ 3 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน มีนาคม 2563
(ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/5.4 เรื่องประสาน...

-35.4 เรื่อง งานประสานรับเรื่องขอรับพระราชทาน
(นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง นครราชสีมา-หนองคาย
(บริษัทที่ปรึกษาโครงการ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย รายงาน)

5.6 เรื่องที่ 1 การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสีย่ ว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

5.7 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)

5.8 เรื่องที่ 1 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
เรื่องที่ 2 เรื่อง รายงานการดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 จังหวัดขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2563
(นายพิชิต สมบัตมิ าก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น รายงาน )

5.8 เรื่อง สถานการณ์นา้ ปี 2563
(นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)

5.9 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
(ผู้แทน ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)

5.10 เรื่อง งานอาสาสมัครเกษตร (อกม.) จังหวัดขอนแก่น
(ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดเทพปูรณาราม
ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- โครงการทาบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจาเดือนมีนาคม 2563
ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
/6.2 สานักงานพาณิชย์…
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6.2 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

6.3 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
6.4 สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
-รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เทีย่ ว จังหวัดขอนแก่น , งานเทศกาลตรุษจีน
ขอนแก่น และมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น
- จุลสารสานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
6.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลือ่ นขอนแก่นจีโอปาร์ค
6.8 สานักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- แนวทางการปฏิบตั ิการลดดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล “
- โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มรี ายได้นอ้ ยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพรายได้ของคนยากจน
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3 /2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

