รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 12 / ๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา 09.3๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
........................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายประยุธ โอสธีรกุล
๒. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
๓. นางอริยา วงษ์ทองดี
๔. นางกาญจนา เดชสอน
๕. นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล
๖. นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย
๗. นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช
๘. นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์
๙. นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์
๑๐. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ
๑๑. นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ
๑๒. นางสายหยุด พลเสน
๑๓. นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ
๑๔. นางวรรณพร มัจฉา
๑๕. นายทักสุรินทร์ นาโสก
๑๖. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์
๑๗. นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ
๑๘. นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
๑๙. นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
๒๐. นางชูศรี สาราญพานิช
๒๑. นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์

วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1. นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ ลาปววย

ผู้ไม่มาประชุม

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความรู้สึกยินดีที่กระทรวงวัฒนธรรม มีคาสั่งย้ายมาปฏิบัติ
ราชการในตาแหน่ งวัฒ นธรรมจั งหวัดสุ พรรณบุรี และได้ร่ว มปฏิบัติงานกับข้าราชการส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่ง และได้มอบนโยบายการทางานให้กับข้าราชการโดยขอให้ ข้าราชการทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความ
ตั้งใจเพื่อให้งานประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 5 ข้อ ดังนี้
2.1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแบบแผนที่ดี การมีส่วนร่วม รวดเร็ว รู้พื้นที่
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.2 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เน้นในเรื่องของการศึกษา การกีฬา การท่ องเที่ยว
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และเน้นในเรื่องของการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน
2.3 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขอให้ได้อย่างน้อยเท่าเดิมหรือมากกว่าปีงบประมาณ 2555 มอบรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าสานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ดูแลรับผิดชอบ
2.4 การปฏิบัติงานประจาตามภารกิจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information
System : GIS , การดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน , การบริการประชาชนต้องรวดเร็วโปร่งใส , การประชาสัมพันธ์
2.5 การปฏิบัติงานพิเศษต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต ประมาณ 5,000 คน
3. ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรเงินงบประมาณประจาปี 2556 ให้กับสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดทาโครงการ / กิจกรรมของ สป.วธ นั้น ขอให้ เร่งดาเนินการ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 / ๒๕๕5
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕5
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2556 และการจัดทาโครงการ / กิจกรรม
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2556
ของรัฐบาล
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ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2556 ได้กาหนดเปาาหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวม ณ สิ้นแต่ละไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 เปาาหมายการเบิกจ่าย 20 % ไตรมาสที่ 2 เปาาหมายการเบิกจ่าย
44 % ไตรมาสที่ 3 เปาาหมายการเบิกจ่าย 69% ไตรมาสที่ 4 เปาาหมายการเบิกจ่าย 94 % ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามเปาาหมายที่กาหนด จึง ขอให้ นักวิชาการวัฒ นธรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ประสานงานประจาอาเภอต่าง ๆ
ดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอาเภอให้ตรงตามแผนงานผลผลิตและกิจกรรมที่กระทรวง
กาหนด ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การมอบหมายงานของข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝาาระวังทางวัฒนธรรม ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิล ปะ วัฒ นธรรม และหั ว หน้ าฝว ายบริ ห ารทั่ว ไป ประชุมภายในกลุ่ มของตนเองเพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานให้
ข้าราชการภายในกลุ่มและฝวาย เพื่อดาเนินการจัดทาคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การตรวจสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาต
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝาาระวังทางวัฒนธรรม ขอความร่วมมือนักวิชาการวัฒนธรรมประจา
อาเภอ ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้มีการยื่นขอใบอนุญาตไว้แล้ว เนื่องจากบางสถานประกอบการใกล้จะครบ
กาหนดการยื่ น ขอใบอนุ ญาตแต่ยั ง ไม่ได้รั บ การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการระดับ อาเภอ
เพราะในกรณีที่สถานประกอบการได้ยื่นใบขออนุ ญาตเรียบร้อยแล้วและโดนจับกุม คณะกรรมการ ฯ จะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan)
ด้ว ยส านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัดสุ พรรณบุรี ได้ กาหนดให้ ข้า ราชการทุกคนจัดทาแผนปฏิบัติงาน
รายบุคคล เป็นประจาทุกเดือน และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ โดยส่งแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล
ให้ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝาาระวังทางวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ซึ่งผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝาาระวั งทางวัฒนธรรม จะเป็นผู้รวบรวมส่งให้วัฒนธรรมจังหวัด และหากข้าราชการคนใดไม่ส่งแผนปฏิบัติการ
รายบุคคล ภายในเวลาที่กาหนด ให้รายงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบ และจะถือว่าไม่ขอรับคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเดือนนั้น ขอให้ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกัน
ในที่ประชุมต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คลตามล าดั บ จ านวน 21 คน
ลาปววย ๑ คน โดยสรุปดังนี้
1. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. การควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน บันทึกเสนอความเห็น ให้คาปรึกษา แนะนา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ขอรับเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวม ๒ โครงการ
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3.
4.
5.
6.
7.

ประชุมคณะทางาน PMQA และจัดทารายงาน PMQA ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาและตรวจสอบข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สั่งพักใช้ใบอนุญาตและตรวจสถานประกอบการในเขตอาเภอศรีประจันต์
ร่วมประชุมการตรวจ ค้น ยึด อายัด ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีจ่ ังหวัด

นครนายก
8. จัดทาแผนปฏิบัติการของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตอบแบบสอบถามสารวจระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ประชุม ศพส.จ.สพ และคณะกรรมการรักษาความสงบฯ
10. จัดทารายงานการจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ประจาเดือนตุลาคม 2555
11. ประชุมระดมความคิดเห็ นปรับบทบาทภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม สู่กระทรวงสังคม
กึ่งเศรษฐกิจ
12. เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบคิดและคิดเชิงสร้างสรรค์”
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทาและรวบรวมแผนปฏิบัติงานรายบุคคล IP ,
ประชุมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนฯ , ประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด , คณะทางานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด
สุพรรณบุรี
14. การรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
15. สาหรับเดือนธันวาคม มีแผนงานที่จะดาเนินการคือ การควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัด
การปฏิบัติงาน บันทึกเสนอความเห็น ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
การตรวจสถานประกอบการเพื่อจัดระเบียบสังคมและการบังคับใช้กฎหมายในการกากับ ควบคุม การดาเนินงานในสถาน
ประกอบการร้านวีดิทัศน์ให้ มีประสิ ทธิภ าพในพื้นที่อาเภอสองพี่น้อง การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ คณะทางาน PMQA และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสภาวัฒนธรรม
3. จัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาวัฒนธรมจังหวัดสุพรณบุรี
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
5. จัดทาเอกสารการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
6. ประชุมชี้แจงการดาเนินการจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมอาเภอสามชุกและอาเภอเดิมบางนางบวช
7. ประชุมชี้แจงการดาเนินการจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมอาเภอหนองหญ้าไซ
8. ประชุมชี้แจงการดาเนินการจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมอาเภออู่ทอง
9. รับมอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุพรรณบุรี
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10. รับมอบเป็นผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปินถิ่นสุพรรรณบุรี
ณ โรงละครแห่งชาติ สุพรรณบุรี
11. จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกวดกระทงและนางนพมาศประจาปี ๒๕๕๕
12. เข้ารับการอบรมสัมมนา “ยุทธศาสตร์การทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรกระทรวง
วัฒนธรรม” จังหวัดเชียงใหม่
13. ประสานงานและซักซ้อมประกวดนางนพมาศ / ประกวดกระทง ณ วัดวรจันทร์
14. รับมอบประชุม “การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” ณ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
15. ประสานงานด้านการประกวดกระทง นางนพมาศและร่วมกิจกรรมลอยกระทง
16. จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
3. นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. การกลั่นกรอง การเสนองานของฝวายบริหารทั่วไป
2. การตรวจสอบและกลั่นกรองแฟามเสนอการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
3. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ การศึกษาบุตร ค่าตอบแทนนอกเวลา
4. การเขียนเช็คสั่งจ่ายทุกประเภท ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
5. การตรวจสอบการลงเวลาการมาปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
6. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงิน , การจัดส่งรายละเอียดเงินเดือน การหักเงินเดือนเพื่อ
ชาระหนี้ของข้าราชการให้ สป.วธ การประสานและจ่ายเช็คสวัสดิการเงินกู้ธนาคารออมสิน และ ธอส. , การจัดเก็บเงิน สด
ส่งสานักงาน ชพสค. , การจัดเก็บสวัสดิการเงินกู้ เพื่อส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี
7. การปฏิบัติงานด้านการโอนย้ายข้าราชการ วัฒนธรรมจังหวัด
8. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ฯลฯ
4. นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณและงบกลาง ตามระบบ GFMIS จานวน ๑๘ รายการ จานวนเงิน ๑๐๑,๖๔๘.๘๗ บาท
2. รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและนาส่งเงินแทนกันตามระบบ GFMIS จานวน ๒ รายการ จานวนเงิน
๓,๐๐๐.- บาท
3. จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ รายงาน
4. จัดทารายงานการเงินประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
5. จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
6. จัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีแยกประเภทในงบทดลองตามแบบ GFMIS กับการจัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้าง พร้อมแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง
5. นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
2. รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
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3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนภายใต้
โครงการเรียนรู้การจัดเวทีประชาคมด้านวัฒนธรรม
4. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจาปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
6. งานอนุรักษ์มรดกไทย
7. เป็นศูนย์กลางประสานงานเฝาาระวังทางวัฒนธรรมอาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
8. งานเฝาาติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
9. งานเฝาาระวังทางวัฒนธรรม
10. งานปาองปราม ให้ความรู้และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมอาเภอเมืองจังหวัด
สุพรรณบุรี
11. เป็นศูนย์กลางประสานงานเฝาาระวังทางวัฒนธรรมอาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
12. งานตามกฎหมายภาพยนตร์ กฎหมายควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. รวบรวมใบสมัครประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะพร้อมส่งกรมการศาสนา
2. ร่วมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล อาเภอบางปลาม้า อาเภอสองพี่น้อง และอาเภออู่ทอง
3. รับลงทะเบียนการประกวดร้องเพลงโครงการ "สืบสานศิลปินถิ่นสุพรรณ
4. ร่วมประชุมหารือเรื่องสื่อไม่เหมาะสม
5. รับลงทะเบียนและรวบรวมคะแนนการแข่งขันประกวดกระทงและนางนพมาศกลุ่มชาติพันธุ์
งานประเพณีลอยกระทง ประจาปี ๒๕๕๕
6. จัดทาผังการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ "๑ เส้นทางท่องเที่ยว ๕ สินค้าทาง
วัฒนธรรม"
7. นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล ๑๔ ตาบล
2. ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล/อาเภอ อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอสามชุก
3. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล ตาบลกฤษณา ตาบลสาลี อาเภอบางปลาม้า
4. ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล/อาเภอ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาเภออู่ทอง
5. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล อาเภอเดิมบางนางบวช ๔ ตาบล
6. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล อาเภอสามชุก ๗ ตาบล
7. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล อาเภอเดิมบางนางบวช ๖ ตาบล
8. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล อาเภอหนองหญ้าไซ ๖ ตาบล
9. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล อาเภอเดิมบางนางบวช ๔ ตาบล
8.

นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติ การ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอาเภอสองพี่น้อง
3. ออกหนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
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4. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล และอาเภอสองพี่น้อง ร่วมกับ
ดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอบางปลาม้าจานวน ๖๐ แห่ง อาเภอสองพี่น้อง จานวน ๕๒ แห่ง
อาเภออู่ทอง จานวน ๔6 แห่ง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่วมกิจกรรม / โครงการต่างๆ ตัดต่อไฟล์การท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับมณฑลเฉินตู เป็นต้น
9. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. เขียนบทความและให้คาปรึกษาการจัดทาวารสารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
2. ตรวจสถานประกอบกิจการที่ขออนุญาตประกอบการร้านวีดิทัศน์ตามพรบ. ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อาเภอบางปลาม้า
3. ดาเนินงานพิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดปวาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ดาเนินงานด้านพิธีการทอดกฐินพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ณ วัดบรรหารแจ่มใส
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบลและอาเภอ ณ ห้องประชุม
อาเภอบางปลาม้า
6. ดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบลตาม พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน อาเภอ
บางปลาม้า จานวน ๑๔ ตาบล
7. ดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล ตาม พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ใน อ.สองพี่น้อง จานวน ๑๕ ตาบล
8. ดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบล ตาม พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ใน อาเภออู่ทอง จานวน ๑๓ ตาบล
9. ดาเนินงานพิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้อง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
10. ร่วมงานประเพณีตักบาตรกลางน้าของตาบลบ้านแหลม ประจาปี ๒๕๕๕ ณ วัดปวาพฤกษ์
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
10. นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล และอาเภอ พื้นที่อาเภอ
ศรีประจันต์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาเภอดอนเจดีย์
2. ดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลพื้นที่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตาบลโคกโคเฒ่า,ตาบล
ดอนตาล,ตาบลโพธิ์พระยา พื้นที่อาเภอศรีประจันต์ ตาบลดอนปรู,ตาบลปลายนา,ตาบลวังยาง,ตาบลวังน้าซับ,ตาบลวัง
หว้า,ตาบลบางงาม,ตาบลมดแดง พื้นที่อาเภอเมืองดอนเจดีย์ ตาบลทะเลบก,ตาบลไร่รถ,ตาบลดอนเจดีย์ ,ตาบลหนอง
สาหร่าย,ตาบลสระกระโจม
3. ร่วมโครงการ “สืบสานศิลปินถิ่นสุพรรณ” การประกวดรอบคัดเลือก รับสมัครนั กร้อง
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกผู้แทน
จากกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
4. ร่วมงานลอยกระทง ณ วัดวรจันทร์ ติดต่อ ประสาน และจัดลาดับการแสดงนักร้อ งประเภท
ลูกทุ่งและประเภทพื้นบ้าน ร่วมแสดงกิจกรรมโชว์
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11. นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. โครงการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
2. การจ้างเหมาพนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ
3. การเบิกเงินจ้างเหมาพนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ
4. ปฏิบัติในตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ
6. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลและ
สภาวัฒนธรรมอาเภอเขตพื้นที่อาเภอศรีประจันต์/เมืองฯและอาเภอดอนเจดีย์
7. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลในเขตพื้นที่อาเภอศรีประจันต์ อาเภอดอนเจดีย์ และอาเภอเมืองฯ
8. จัดทาสัญญายืมเงินเพื่อใช้ตามโครงการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
ทุกระดับ
9. ร่วมจัดโครงการประกวดร้องเพลงสืบสานศิลปินถิ่นสุพรรณ และมีแผนที่จะจัดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
คือ โครงการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอาเภอและสภาวัฒนธรรมจังหวัด
12. นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล ในอาเภอด่านช้าง
ประสานงานกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในอาเภอด่านช้าง
การตรวจร้านเกม ในอาเภอด่านช้าง
การประกวดวงสตริง งานดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
การสรรหาครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจาปี ๒๕๕๖
การสรุปผลการดาเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และแผนการ

ดาเนินงานในปี ๒๕๕๖
13. นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. ประสานผู้อานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อเดินทางไปประกอบศาสนกิจ
นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ซึ่งมีผู้แทนผู้อานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเขาดิน
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบล
และสภาวัฒนธรรมอาเภอ โดยนายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 1. นายอาเภอสามชุก ๒. ท้องถิ่นอาเภอสามชุก
๓. พัฒนาการอาเภอสามชุก ๔. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
สามชุก และนักวิชาการวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ประขุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลและสภาวัฒนธรรมอาเภอ
เพื่อปรึกษาหารือกาหนดรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบลและสภาวัฒนธรรมอาเภอ
4. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลกฤษณา ตาบลสาลี อาเภอบางปลาม้า , จัดสภาวัฒนธรรมตาบล
ในเขตอาเภอสามชุก จานวน ๗ ตาบล
5. ประชาสัมพันธ์การอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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14. นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555
2. รายงานแบบสารวจโครงการ/กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ดาเนินการภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
3. เข้าร่วมประชุมคณะทางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
4. เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้อง
ประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
6. เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดปวาเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
7. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 (ร่าง) แผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง ณ หอประชุมอาเภออู่ทอง จังหวั ด
สุพรรณบุรี
8. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรมภาครัฐ ณ โรงแรมสองพันบุรี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมในเขตพื้นที่อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
15. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบลจานวน ๒๐ ตาบล
2. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลและสภาวัฒนธรรมอาเภอ
ศรีประจันต์
3. เป็นคณะกรรมการและดาเนินการประชุมเพื่อดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลและสภา
วัฒนธรรมอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
4. ดาเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน ๒๐ ตาบล ของอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
16. นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. ร่วมกับคณะกรรการในการออกไปตรวจสอบร้านเกมในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์ ในระหว่าง
ปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ ต.ค. ๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
2. ปฏิบัติงานในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์ทุกวันอังคาร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์
3. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดร้านเกม , ร้านคาราโอเกะ , ร้านเช่าและจาหน่าย
ภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
4. รับหนังสือภายในกลุ่มยุทธศาสตร์
17. นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินงานการจดแจ้งเป็นเครือข่ ายสภาวัฒนธรรมระดับตาบลและอาเภอ
หนองหญ้าไซ
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2. เป็นคณะทางานการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตาบลของอาเภอสามชุก อาเภอด่านช้าง และ
อาเภอเดิมบางนางบวช
3. จัดทาเรื่องการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และจัดทาเรื่องเกี่ยวกับพิธีสงฆ์
ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
18. นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. รายงานการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานประจาเดือนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
2. ตรวจสอบและแก้ไขคุณภาพของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เข้าร่วมพิธีถอดกฐินหลวงที่วัดปวาเลไลยก์วรวิหาร โดยปฏิบัติงานทางศาสนพิธี
4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการปาองกันและแก้ไขปัญหา
สื่อไม่เหมาะสม ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
5. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และโครงสร้างข้าราชการของสานักงานฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจ
ราชการ
6. ร่วมออกตรวจร้านเกมที่อาเภอศรีประจันต์ จานวน ๒ ร้าน
7. ประสานผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจาปี ๒๕๕๕ ระดับจังหวัด เพื่อเชิญ
เข้ารับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
19. นางชูศรี สาราญพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ 13 ราย
2. ส่งตรวจสอบประวัติพิมพ์รายนิ้วมือ 11 ราย
3. ออกใบอนุญาตร้านวีดิทัศน์ 3 ราย ประเภทเกมการเล่น 2 ร้าน คาราโอเกะ 1 ร้าน
4. สั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านเกม 1 ร้าน
5. เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจ ค้น ยึด อายัด ตาม พรบ.ภาพยนต์
และวีดิทัศน์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2555 รวม 5 วัน ณ จังหวัดนครนายก
6. เข้าร่วมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลในอาเภอบางปลาม้า จานวน 60 แห่ง อาเภอสอง
พี่น้อง 52 แห่ง
7. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลในอาเภออู่ทอง พื้นที่รับผิดชอบ จานวน 46 แห่ง
8. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภออู่ทองในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
20. นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน คือ
1. ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟามของฝวายบริหารทั่วไป และแฟามเสนองานของกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม
2. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
3. จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
4. จัดทารายงานการประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน 2555
5. ดูแลเรื่องกาหนดการประชุมของวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
6. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการปาองกันและแก้ไขปัญหา
สื่อไม่เหมาะสม ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
7. เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการจัดประกวดนางนพมาศ ประจาปี 2555 และเข้าร่วมงานลอยกระทง
ณ วัดวรจันทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
การจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ขณะนี้จัดเก็บได้ จานวน ๒,๕๗๔ ข้อมูล สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://m-culture.in.th/
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จานวน ๒,๐๒๐ ข้อมูล และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้จัดเก็บและนาเข้าข้อมูลคุณภาพ
เพิ่มอีก ๑๒ ข้อมูล รวมข้อมูลที่เผยแพร่ จานวน ๒,๐๓๒ ข้อมูล อยู่ในลาดับที่ ๗ ของภาพรวมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ยังได้นาเรื่องศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม มาเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ทาง
วัฒนธรรม KM ของสานักงานฯ เป็นประจาทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีกาหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีพิธีทาบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 07.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอาชาสีหมอก เวลา 09.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 10.00 น. ขอให้ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านเข้าร่วมพิธีการตามกาหนดการดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
ลงชื่อ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ
นางกาญจนา เดชสอน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

