ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
โดยผ่านระบบ Zoom
.........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางปัญจพัฒน์ วรรณไพบูลย์ อัยการจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่น
2) นายวรวัตร สีหะ
อัยการจังหวัดพล
ตาแหน่งเดิม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
3) นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผกู้ ลั่นกรองงาน)
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น
4) นายจุลพงษ์ พวงสุวรรณ อัยการจังหวัดชุมแพ
ตาแหน่งเดิม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
5) นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอาเภอเมืองขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
6) นายเพชร สุพพัตกุล
นายอาเภอพล
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
7) นายประจวบ รักแพทย์
นายอาเภอกระนวน
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
8) นายณัฐภัทร พลอยสุภา
นายอาเภอมัญจาคีรี
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอนาโสม จังหวัดอุดรธานี
9) นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอาเภออุบลรัตน์
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
10) นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์
นายอาเภอหนองเรือ
ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
/11.นายทวิช...

-211) นายทวิช พิมพะ
ตาแหน่งเดิม
12) พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย
ตาแหน่งเดิม
13) นายชาติชาย ขาชื่น
ตาแหน่งเดิม
14) นายณัฏฐ์กร บุญโรภาคย์
ตาแหน่งเดิม

นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอโคกโพธิไชย จังหวัดขอนแก่น
นายอาเภอเปือยน้อย
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานปกครอง
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
15) นายสมนึก ธูปหอม
นายอาเภอหนองนาคา
ตาแหน่งเดิม
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานปกครอง
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
16) ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุดคล้าย นายอาเภอโคกโพธิ์ไชย
ตาแหน่งเดิม
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานปกครอง
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
17) นายชยพล อินทรสุภา นายอาเภอโนนศิลา
ตาแหน่งเดิม
จ่าจังหวัดเพชรบุรี ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
18) พ.จ.อ.ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอาเภอซาสูง
ตาแหน่งเดิม
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานปกครอง
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
19) นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง
นายอาเภอภูผาม่าน
ตาแหน่งเดิม
ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทาการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
20) นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอาเภอแวงใหญ่
ตาแหน่งเดิม
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
21) นายชัชวาล ก้านจักร
นายอาเภอเวียงเก่า
ตาแหน่งเดิม
จ่าจังหวัดขอนแก่น ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

/ระเบียบวาระที่ 3..

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
(สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
3.2 เรื่อง สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ
5.1 เรื่องที่ 1 การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสีย่ ว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
(พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.3 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.4 เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.4 เรื่อง สถานการณ์นา้ ปี 2563
(โครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
(ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)

/ระเบียบวาระที่ 6...

-4ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเภอสีชมพู “คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สีชมพู ”
- ผลการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอาเภอแวงน้อย “แวงน้อย ขยะจัดการง่ายได้ทคี่ รัวเรือน ”
6.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดชั นีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
6.3 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนเมษายน 2563
6.4 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
- ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น ”
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563
6.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5 /2563 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชัน 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

