ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
โดยผ่านระบบ Zoom
.........................................................................

พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจาปี 2563
(นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
22
1.1 เรื่อง ข้อประสานราชการของผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2
22

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4 3.1
5 เรือ่ ง การสารวจงานที่มีอายุความ/ระยะเวลาดาเนินการ ทั้งคดีทุจริต และการดาเนินการ
ทางละเมิด ที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
3.2 เรื่อง รายงานผลการลดการใช้ทรัพยากรจากแอพพลิเคชั่นบริหารการจัดการประชุม
(Electronic Provincial Admistration Meeting : EPAM) ของจังหวัดขอนแก่น
(สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 รายงาน )
3.3 เรื่อง สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สั่งการ/หารือ/พิจารณา
44.1
5 เรือ่ ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
4.2 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
/เรื่องเพื่อทราบ....

-2ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อทราบ

5.1 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และโรคไข้เลือดออก
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.2 เรื่องที่ 1. การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

เรื่องที่ 2. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม.
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รายงาน)
5.3 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจาเดือนกรกฎาคม 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 เรื่องที่ 1. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
"ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
เรื่องที่ 2. การท่องเที่ยวแบบปกติใหม่ New Normal ของอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อื่น ๆ
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดขอนแก่น รายงาน )
5.7 เรื่อง แผนส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นภายหลังสถานการณ์วิกฤตโควิต -19
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น รายงาน )
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยเอกสาร
6.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเภอมัญจาคีรี “พชอ. มัญจาคีรี มีน้าใจ สู่วถิ ีชีวติ
ใหม่อย่างยั่งยืน ”
- ผลการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอาเภอโนนศิลา “คนโนนศิลา ฮักแพงแบ่งปัน”
6.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารวิเคราะห์ดชั นีราคาผู้บริโภค
- เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
6.3 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนเมษายน 2563
/6.4 สานักงานพัฒนา.....

-36.4 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
- ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
- ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น ”
- การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
- โครงการพัฒนาหมูบ่ ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.5 สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
- ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนเมษายน 2563
6.6 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- แผนออกรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
6.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค
6.8 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
- การจัดงานสัปดาห์สง่ เสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2563
6.9 ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น
- สรุปรายการบรรยาย /กิจกรรมจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กาหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6 /2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 หากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานใดมีข้อราชการที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ขอให้จดั ส่งเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุม
ในรูปแบบ PDF ทาง E-mail : EPAM.KK45@GMAIL.COM ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
1.ข้อสั่งการ
- ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอานวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานอานวยการ โทร/โทรสาร 0-4323-6882 มท 40421
ที่ ขก 0017.3/วันที่
มิถนุ ายน 2563
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนมิถุนายน 2563
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้กาหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ประจาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจาทุกเดือน สาหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจาเดือน
มิถุนาย 2563 ซึ่งเป็นการประชุมครัง้ ที่ 6/2563 กาหนดประชุมในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 เวลา 09.30 น.
โดยผ่านระบบ Z00m นัน้
เนื่องจากมีข้อสั่งการ และส่วนราชการต่าง ๆ ได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2563 ซึ่ง สนจ.ขก. ได้บรรจุลงระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รายละเอียดตามที่
แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจาเดือน เมษายน 2563
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยผ่านระบบ Zoom

