ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
โดยผ่านระบบ Zoom
.........................................................................

พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเงินโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่ง
เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น)
2. พิธีมอบเงินช่วยเหลือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
ตามโครงการ”กาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมใจต้านภัยเอดส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542”
(ผู้แทนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น )
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายวินัย ทองอุบล
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
จัดหางานจังหวัดเชียงราย
2.) นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเดิม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 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...

-2ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
4 4.1
5 เรือ่ ง การนาเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรือ่ ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.3 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ
5.1 เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่ 1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2 แผนปฏิบัติการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากCOVID-19 จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.4 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.5 เรื่อง สถานการณ์นา้ ปี 2563
(โครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.6 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.7 เรือ่ งที่ 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องที่ 2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโรน่า 19 จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2563 (ระบบกระจายน้าแบบหอสูง)
เรื่องที่ 3. การสารวจความต้องการแหล่งน้าขนาดเล็กของเกษตรกร
(เกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/ระเบียบวาระที่ 6...

-3ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- แนวทางสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- บัญชีผู้มหี น้าที่ยนื่ ทรัพย์สิน
6.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเภอโคกโพธิไ์ ชย
“พชอ. โคกโพธิไ์ ชย สร้างสุข ชวนเพื่อแชร์ และแบ่งปัน ”
- ผลการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอาเภอหนองนาคา “คนหนองนาคาไม่ทอดทิง้ กัน ”
6.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดชั นีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
6.5 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
- ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น ”
6.6 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือน มีนาคม 2563
6.7 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
6.8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
6.9 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
- เรื่อง วันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6 /2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563

