ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
.........................................................................

พิธีก่อนการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2563
(นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

2. มอบเกียรติคุณผูส้ นับสนุนกิจกรรม OTOP ประจาปี 2562
(นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

3. เรื่อง การนาเสนอวีดที ัศน์สรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดขอนแก่นประจาเดือนกรกฎาคม 2563
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น) (วีดีทศั น์ 5 นาที)
ระเบียบวาระที่ 1
22

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
1.2 เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นายอาพร ศักดิ์เศรฐ ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้าจืดขอนแก่น
(เขือ่ นอุบลรัตน์)
ตาแหน่งเดิม
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนาจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
45
3.1 เรือ่ ง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
(สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
3.2 เรื่อง แนะนาอุทยานธรณีขอนแก่น ในรูปแบบแอนนิเมชั่น พร้อมด้วยศิลปะวาดทราย
ไดโนเสาร์ อุทยานธรณี
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วีดีทศั น์ 15 นาที )
3.3 เรื่อง การนาเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(อาเภอหนองเรือและอาเภอซาสูง)
(สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/ระเบียบวาระที่ 4....

-2ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่ 1 ผลการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2. กิจกรรมวันสตรีไทย ประจาปี 2563 “สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย ใส่ใจคนจน
สร้างความมั่นคงทางอาหาร”
เรื่องที่ 3. ผลการดาเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล
เรื่องที่ 4. การขับเคลือ่ นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
(ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
5.4 เรือ่ ง สถานการณ์น้า ปี 2563
(โครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.6 เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.7 เรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจาเดือน สิงหาคม 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น /สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- การประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับทบทวน)
6.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดชั นีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
/6.4 สานักงานกองทุน.....

-36.3 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
6.4 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสีย่ ว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น ”
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 24 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
6.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
6.8 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- พิธีทาบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจาเดือนสิงหาคม 2563
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 07.0 น. ณ วัดกลาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

6.9 สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
- ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8 /2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชัน 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

