ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
โดยผ่านระบบ Electronic Provincial Administration Meeting
.........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น 6 ฉบับ
- ให้หวั หน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบตั ิราชการในพื้นทีจ่ ังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น 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 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 เรื่องที่1. ขอเชิญร่วมงานการจัดงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2563
(31 มีนาคม 2563)
เรื่องที่2. ขอเชิญร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์” (6 เมษายน 2563)
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2รายงานกิจกรรม ....

-25.2 เรื่องที่ 1 รายงานกิจกรรมศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ 2 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
ประจาเดือนเมษายน 2563
( ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5. 3 เรื่องที่ 1 การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อาเภอชุมแพ
และอาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2563
5.4 เรื่องที่ 1 การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสีย่ ว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น”
เรื่องที่ 3 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
(พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.5 เรื่อง สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน)
5.6 เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.7 เรื่อง สถานการณ์นา้ ปี 2563
(โครงการชลประทานขอนแก่น รายงาน)
5.8 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
(ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- บัญชีนวัตกรรมไทย
- วันป่าชายเลนแห่งชาติ
6.2 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- งดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน 2563
6.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดชั นีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
/6.4 สานักงานกองทุน…

-3-

6.4 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนมีนาคม 2563
6.5 สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
-รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เทีย่ ว จังหวัดขอนแก่น , งานเทศกาลตรุษจีน
ขอนแก่น และมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
6.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4 /2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E- mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

