ระเบียบวาระการประชุ มกรมการพัฒนาชุ มชน
ครัง้ ที่ 12/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชัน
้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน
………………………………………………………………..
ก่อนวาระการประชุม

การส่งเสร ิมคุณธรรมจร ิยธรรมสาหรับข้าราชการ
(สวดมนต์/ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน) (สล.)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรอื่ งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดทาข้ อมู ล ประกอบการติ ดตามภารกิ จส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 ....................................................................
1.3 ....................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒

เรอื่ งรับรองรายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 11/๒๕๖๔
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (สล.)

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 11/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุ ม War Room ชัน
้ 5 กรมการพัฒนาชุ มชน
สานักงานเลขานุการกรมได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม เพื่อให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมี

การแก้ ไขรายงานการประชุ มกรมการพัฒนาชุ มชน ครัง้ ที่ 11/๒๕๖๔ ให้ แจ้งสานักงานเลขานุการกรม ภายใน
วั น ศุ ก ร์ที่ 17 ธัน วาคม ๒๕๖๔ บั ด นี้ พ้ น ก าหนดเวลาดั ง กล่ าวแล้ ว ปรากฏว่ าไม่ มี ก ารแจ้ง แก้ ไขรายงาน
การประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรอื่ งสื บเนื่อง
- ไม่มี -

เรอื่ งเพื่อทราบ
จานวน ๑2 เรอื่ ง
๔.๑ โดยการนาเสนอ จานวน 3 เรอื่ ง
๔.๑.๑ สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนา

ชุมชน ประจาเดือนธันวาคม 2564 (สตร.)

4.1.2 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจาปี 2564 (สภว.)

4.1.3 การขับเคลื่อนระบบ Big data การพัฒนาชุมชน (ศสท.)
๔.๒ นาเสนอโดยเอกสาร จานวน 9 เรอื่ ง

๔.๒.๑ ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาเดือนมกราคม 2565 (สตร.)
๔.๒.๒ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (สสช.)
/๔.๒.3 การขับเคลื่อน...

-๒๔.๒.3 การขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุ กช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)

๔.๒.4 ผลการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเง ินกู้) (สสช.)

๔.๒.๕ ผลความก้ า วหน้ า การด าเนิ น โครงการหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

ในปี 2565 (สสช.)
๔.๒.๖ การด าเนิ น งานโครงการการพั ฒ นาและยกระดั บ หมู่ บ้ านกองทุ น แม่
ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สทอ.)
4.2.7 ผลการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 (กค.)
๔.๒.8 การบร ิหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี (สกส.)
๔.๒.9 รายงานผลการเบิ ก จ่ายตามแผนการด าเนิ นงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกส.)
ระเบียบวาระที่ 5

เรอื่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………….........................………………..

