รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 3 / ๒๕๕6
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.3๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ (ลาปุวย)

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เดือนเมษายน 2556 จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 วันที่ 1 เมษายน 2556 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “เฉลิมพระเกียรติ
58 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ หอคอยสวนเฉลิมภัทรราชินี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.1.2 วันที่ 3 เมษายน 2556 การประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทพาเหรด บริเวณหน้าวัดไชนาวาส
1.1.3 วันที่ 11 - 14 เมษายน 2556 งานประเพณีสงกรานต์จังหวัด สุพรรณบุรี
ประจาปี 2556 และขอเชิญข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
ในวันที่ 13 เมษายน 2556
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 / ๒๕๕6
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕6
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan)
ด้ว ยส านั ก งานวัฒ นธรรมจั งหวั ดสุ พรรณบุรี ได้ก าหนดให้ ข้ าราชการทุก คนจัด ทาแผนปฏิ บัติ งาน
รายบุคคล เป็นประจาทุกเดือน และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ โดยส่งแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล
ให้ฝุายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอวัฒนธรรมจังหวัด หากข้าราชการคนใดไม่ส่ ง
แผนปฏิบั ติ งานรายบุ คคลภายในเวลาที่กาหนด ให้ รายงานและจะถือ ว่าไม่ ประสงค์ ขอรั บคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานในเดือนนั้น และให้ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกัน
ในที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุ คคล
ตามลาดับ จานวน 20 คน โดยสรุปดังนี้

ประจาเดือนมีนาคม 2556

4.4.1 นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2556 คือ
- แนะนาให้คาปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรองแฟ้มงานในกลุ่มส่งเสริมฯ เกี่ยวกับงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
- ไปร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนาเรื่องวัดที่มีความประสงค์ขอพระราชูปถัมภ์
เพื่อให้ที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบ

-3- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- ร่วมงานแถลงข่าว Suphanburi music festival ณ บริเวณหมู่บ้านมังกรสวรรค์
- ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการสร้างกระแสการพัฒนาสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ) ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์
ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
- ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการเตรียมความพร้อมในงาน Suphanburi music festival ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ณ ห้องประชุมขุนช้าง
- ร่วมเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมารยาทไทย
- ร่วมสารวจเส้นทางการท่องเที่ยว ณ อาเภอเดิมบางนางบวช/อาเภอสามชุก/อาเภอศรีประจันต์
- จัดทาหนังสือแจ้งเรื่องการจัดแสดงคอนเสิร์ตดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน เพื่อแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมประชุมการเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ( ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๖) ณ ห้องประชุมขุนช้าง
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.2 นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2556 คือ
- การควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน บันทึกเสนอความเห็น ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- จัดทารายงานการจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ประจาเดือนมีนาคม
- การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตามประเมินผล (E – Project Tracking)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- จัดเก็บข้อมูลการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และ
บริการส่วนบุคคลอื่นๆ
- รายงานผลการตรวจราชการรอบที่ ๑
- ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
- ประชุมคณะทางานโต๊ะข่าวเฝูาระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประชุมภาคีเครือข่ายพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง ครั้งที่ ๔
- จัดทาโครงการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร
- นานิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเผยแพร่ในโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
ณ วัดหนองพันเทา อาเภอหนองหญ้าไซ
- คณะทางานตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานอาคารศาลากลาง และประชุมการจัด
การพลังงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.สพ และคณะกรรมการรักษาความสงบฯ

- ร่วมงานวันสตรีสากลและสมัชชาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี
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- ประสานการจัดทา VTR สื่อพื้นบ้านรณรงค์ค่านิยมพื้นฐาน
- จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์
- ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการดาเนินงานของตัวชี้วัด ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และจัดทารายงานตาม
ตัวชี้วัด
- ประชุมร่างยุทธศาสตร์แผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
- การตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมาธิการปกครอง ประชุมการสรรหาประธานและรองประธานอนุกรรมการบริห ารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ส.จ.)
4.1.3 นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- แนะนา ให้คาปรึกษา ตรวจสอบกลั่นกรองแฟ้มงานของงานศาสนา
- กากับ ดูแลความพร้อมด้านสถานที่ ประสานงานการดาเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- งานการขอพระบรมราชูปถัมภ์ของวัดอู่ยา วัดแค วัดสาปะซิว วัดสาลี นาเรื่องเข้าประชุมคณะสงฆ์
จังหวัด และตรวจสถานที่วัดสาลีร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
- โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๕๖ จัดทา
โครงการเสนออนุมัติ
- แจ้งวัดทุกวัดที่เข้าร่วมโครงการ ถวายหนังสือและติดตามประสานงาน
- ทาหนังสือขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเจ้าคณะจังหวัดลงนามใบเกียรติบัตร
- ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีวันที่ระลึกเจษฎาราชเจ้า วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานกากับ ติดตาม ประสานงาน งานกรมการศาสนา
4.1.4 นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- การกากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน และการเสนองาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบ และกลั่นกรองแฟ้มเสนอการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การศึกษาบุตร ค่าตอบแทนนอกเวลา
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกของสานักงาน
- การเขียนเช็คสั่งจ่ายทุกประเภท ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การกากับ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับพัสดุ อาคาร สถานที่ของสานักงานวัฒนธรรมฯ
- การตรวจรับรถตู้สานักงาน หมายเลขทะเบียน ฮม 1173 กรุงเทพมหานคร

- การจัดส่งรายละเอียดเงินเดือน การหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้ของข้าราชการให้ สป.วธ
- การประสาน และจ่ายเช็คสวัสดิการเงินกู้ธนาคารออมสิน และ ธอส.
- การจัดเก็บเงินสดส่งสานักงาน ชพสค.
- การจัดเก็บสวัสดิการเงินกู้ เพื่อส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี
- การดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ
- การจัดทาแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของนางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช
ตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส่งสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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- การจัดส่งแบบฟอร์มกาหนดตัวชี้วัดระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน ของวัฒนธรรมจังหวัด
- การเสนอขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการเพิ่มเติม
- การร่วมจัดหาและส่งผ้าไทยพื้นบ้าน เพื่อเป็นต้นแบบตัดชุดทางานรณรงค์ประหยัดพลังงานสาหรับ ครม.
- การเข้าร่วมประชุมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายน 2556
- การเข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน จัดนิทรรศการพิพิธอาเซียน ณ วัดหนองพันเทา
อาเภอหนองหญ้าไซ
- การเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ประกอบการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑
- การสารวจข้อมูลสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่งสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
- การรวบรวมแผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan) ประจาเดือนมีนาคม 2556
4.1.5 นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๕๔
รายการ จานวนเงิน ๕๙๖,๙๑๐.๒๑ บาท
- รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน ๓ ราย จานวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท และรับเงิน - นาส่งเงินแทนกัน
ตามระบบ GFMIS จานวน ๒ รายการ จานวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
- จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ รายงาน
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
- คุมสัญญาการยืมเงิน รับสัญญาการยืมเงิน จานวน ๕ สัญญา และล้างสัญญาการยืมเงิน จานวน
๒ สัญญา
- จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.6 นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- ประสานงานด้านวัฒนธรรมเพื่อจัดทาประชาคมด้านวัฒนธรรม ณ ต. จระเข้สามพัน ต. ดอนมะเกลือ
อ. อู่ทอง
- ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการจัดทาประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. ๖ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง

- ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการจัดทาประชาคม ณ ศาลาการเปรียญวัดปทุมวนาราม ม. ๑๓ ต.จรเข้สามพัน
อ.อู่ทอง
- ลงพื้นที่เพื่อสารวจเส้นทางท่องเที่ยว ณ ต. อู่ทอง ต.จรเข้สามพัน ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง
- ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอสมุดแห่งชาติ จ. สุพรรณบุรี
- ร่วมประชุมรับทราบนโยบายการดาเนินงานในพื้นที่จากนายอาเภออู่ทอง ณ ห้องประชุ มเทศบาล
ตาบลท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
- ประชุมคัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านงานวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๖
- รับลงทะเบียนโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุม
ขุนแผน (ชั้น ๔) อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงานด้านวัฒนธรรมติดตามเอกสารประชาคมด้านวัฒนธรรม ณ ต. จระเข้สามพัน ต. บ้านดอน
อ. อู่ทอง
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- รายงานผลการดาเนินงานแผนชุมชน ด้านวัฒนธรรมของ อ. อู่ทอง
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการคัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านงานวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๖
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.7
นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2556 คือ
- ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๖ ส่งให้กรมการศาสนา
- ดาเนินการศึกษาเส้นทาง ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางวัฒนธรรมในอาเภออู่ทอง และอาเภอเมืองฯ
สู่อาเภอสามชุก เพื่อจัดทาโครงการ ๑ เส้นทางการท่องเที่ยว ๕ สินค้าทางวัฒนธรรม
- เข้าร่วมดาเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้า
อบรม
- รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ฯ ประจาปี
๒๕๕๖
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.8 นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2556 คือ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอาเภอสองพี่น้อง
- ตรวจทานแฟูมของกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ครั้งที่ ๒ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
- ร่วมจัดกิจกรรมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ตาบลดอนมะนาว และตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง
- ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่
จานวน 3 แห่ง
- เข้าร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตาม พรบ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

- การเข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน จัดนิทรรศการพิพิธอาเซียน ณ วัดหนองพันเทา
อาเภอหนองหญ้าไซ
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.9 นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- เขียนบทความและให้คาปรึกษาการจัดทาวารสารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากประชาชนในท้องถิ่น เรียบเรียงเขียนเป็นบทความ และจัดทาภาพประกอบบทความ
- จัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ในพื้นที่อาเภอบางปลาม้า
- ดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจาปี ๒๕๕๖ ให้แก่เครือข่ายในท้องถิ่น
- ดาเนินงานประชาคมเพื่อการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ต.บ้านแหลม ต.บางใหญ่ และ ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า
- ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่องยาเสพติด
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- เป็นพิธีกรและวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยและฝึกปฏิบัติ ในการดาเนินงาน
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ณ วัดไทรงามธรรมธราราม อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสารวจเส้นทางด้านวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยว วัด สินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ของอาเภอบางปลาม้า
- เป็ น พิ ธี ก รและอ านวยความสะดวกผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประชุ ม เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่
ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี
- เป็นศาสนพิธีกรวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.10
นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2556 คือ
- ตรวจสถานประกอบการร้านวีดีทัศน์ (ร้านเกม ร้าคาราโอเกะ) เพื่อจัดระเบียบสังคม ในอาเภอดอนเจดีย์
- ตรวจสถานประกอบการร้านคาราโอเกะเพื่อออกใบอนุญาตจานวน ๑ แห่ง ในตาบลไร่รถ
- ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมตาบลดอนเจดีย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเจดีย์
- ประสานงานสาธารณสุขอาเภอดอนเจดีย์ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดอนเจดีย์ สานักงานเกษตร
อาเภอดอนเจดีย์ ท้องถิ่นอาเภอดอนเจดีย์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม
- จัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของตาบลดอนเจดีย์เรื่องหมวกขุนศึกโบราณ
- ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
- จัดทาใบประกาศนียบัตร จานวน ๑๑๐ ฉบับให้นักเรียนและเยาวชน ๓ ศาสนา ที่เข้าร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์
- ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมตาบลหนองสาหร่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสาหร่าย
- ร่วมโครงการพัฒนากระบวนการแผนชุมชนเพิ่มขีดความสามารถแกนนาบูรณาการแผนชุมชนระดับ
ตาบล กับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดอนเจดีย์
- รวบรวมและกรอกข้อมูลของตาบลดอนเจดีย์ ตามแบบรายงานการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.11 นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- จัดทาสัญญายืมเงินเพื่อจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
- รายงานขออนุญาตจัดจ้างและจ่ายค่าตอบแทนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอาเภอศรีประจันต์ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- จัดทาองค์ความรู้โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ พร้อมทั้งจัดพิมพ์รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
และเกียรติบัตร
- จั ดโครงการค่ ายเยาวชนสมานฉันท์จั งหวัดสุ พรรณบุรี ณ หอสมุดแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติ จั งหวั ด
สุพรรณบุรี
- จัดทาหนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ เรื่องการบริหารงานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
- ส่งเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
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- ร่วมศึกษาเส้นทางและสืบค้นสินค้าทางวัฒนธรรม ณ อาเภอเดิมบางฯ/สามชุก/ศรีประจันต์
- ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ณ ตาบลวังยาง และตาบล
ศรีประจันต์
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งรายงานกรมการ
ศาสนา
- จัดทาหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรม
- สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมของตาบลวังยาง และตาบลบ้านกร่าง
4.1.12 นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- ประสานงานกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในอาเภอด่านช้าง
- โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ดาเนินการจัดทาเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕6 และประสานงานโครงการฯ ณ บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอ
ด่านช้าง
- การเสนอข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้
- การจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม อาเภอด่านช้าง ดาเนินการประชาคมเพื่อจัดทาแผน ณ หมู่ ๑๖
ตาบลห้วยขมิ้น อาเภอด่านช้าง , ประสานงานขอข้อมูลเพื่อจัดทาแผนชุมชน ณ อบต.หนองมะค่าโมง และประสานงาน
สาธารณสุขอาเภอ พัฒนาการอาเภอ และเกษตรอาเภอ อาเภอด่านช้าง
- การร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
- การร่วมงานราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
- การร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
4.1.13 นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ

- ร่วมประชาคมทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ตาบลบ้านสระ อาเภอสามชุก
- ร่วมประชาคมทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ตาบลปากน้า อาเภอเดิมบางนางบวช
- ออกตรวจสถานประกอบการร้านเกมและคาราโอเกะ ตาบลหนองผักนาก และตาบลสามชุก
- ร่วมประชาคมทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ตาบลหนองสะเดา อ.สามชุก
- ส่งรายชื่อโรงเรียนที่ประกวดและคัดเลือกโครงการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด เพื่อร่วม
ประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ ให้จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าภาพในการจัดประกวดพร้อมแจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับ
จังหวัดเข้าร่วมประกวดฯ ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๖
- แจ้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด เพื่อร่วมตัดสินในระดับภาคคณะสงฆ์
(ภาค ๑๔ )
- รับรายงานตัวโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และเป็นวิทยากรเกี่ยวกับมารยาทไทย ณ หอสมุด
แห่งชาติ
- ศึกษาเส้นทางและสืบค้นสินค้าทางวัฒนธรรม อาเภอเดิมบางฯ สามชุก และศรีประจันต์

-9- บันทึกเสนอขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๕๖
- แจ้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์ (ศพอ.)
ต้นแบบของจังหวัด
- ร่วมโครงการประชุมสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจผู้ประกอบการร้านเกมและคาราโอเกะ
ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมขุนแผน
- แจ้งพระสงฆ์ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ประเทศอินเดีย - เนปาล
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.14 นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 255๖
- การสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ปัญญาเด็กติดเกม และกระบวนการต้นทุนชีวิตสู่การเสริมสร้าง
บริบททางวัฒนธรรม แจกแบบสอบถามจานวนสาหรับประชาชน จานวน ๗๐ ชุด
- การตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ) เพื่อออกใบอนุญาตและ
ดาเนินการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่อาเภอดอนเจดีย์
- โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- ประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ที่โรงแรมสองพันบุรี นาเสนอผลการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงาการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ประชุมประสานแผนการดาเนินงานปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์และกาดาเนินงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่โรงแรมสองพันบุรี
- ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
- กรอกแบบสอบถามข้อมูลอาหารไทย ๑๐ อย่างการศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยสู่การมี
โภชนาการที่ดี : ภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประชุมการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (PMQA)
ประเด็นแผนพัฒนาองค์การ และแผนพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ แผนปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมองค์องค์การ
4.1.15 นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- นาเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดฯ
- จัดส่งเอกสารการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ของวัดใหม่ชัยมงคล อ.สองพี่น้อง ให้กรมการ
ศาสนาดาเนินการและส่งเอกสารการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ของวัดสาลี อ.บางปลาม้า ให้ทางวัดดาเนินการ
- ไปราชการที่อาเภอเมืองฯ เพื่อประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- เสนอหนังสือผู้ว่าฯ เรื่องภารกิจเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์และงานศาสนพิธี
- ส่งข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม ต.พิหารแดง ต.ศาลาขาว และ ต. สวนแตง จานวน ๔ ข้อมูล
- เสนอหนังสือผู้ว่าฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสม วัดสาปะซิว วัดแค และวัดอู่ยา
- ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดฯ
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- เข้าพบปลัดจังหวัดฯ เพื่อหารือและกาหนดวัน เวลา ในการแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ในการทูลเชิญเสด็จฯ
- เสนอหนังสือปลัดจังหวัดฯ เรื่อง แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสม และ
หนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ณ วัดสาปะซิว วัดแค และวัดอู่ยา
- ร่วมประชาคมกับ อบต.รั้วใหญ่ และรับเอกสารแผนชุมชน อบต.พิหารแดง และ อบต.ไผ่ขวาง
- ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ต. พิหารแดง
- ส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมในการทูลเชิญเสด็จฯ และแจ้งวัดฯ
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ เพื่อเสนอหนังสือเรื่องการตรวจสอบสถานประกอบการ จานวน ๕ แห่ง ,
เสนอหนังสือนายอาเภอเรื่องตรวจสอบความเหมาะสมของวัดที่ทูลเชิญเสด็จฯ , ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ
ต.ไผ่ขวาง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ อบต.ไผ่ขวาง , ร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ ฯ ประจาปี ๒๕๕๖ , ออกแบบรายงานการตรวจสอบความเหมาะสมการทูลเชิญ
เสด็จฯ วัดสาปะซิว วัดแค และวัดอู่ยา
4.1.16 นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- จัดทาเอกสารเพื่อส่งใช้เงินยืม จานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรมฯ
- ประสานงานกับโรงเรียนมัธยมเขต ๙ และเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ เพื่อจัดทาโครงการศูนย์เฝูาระวัง
ทางวัฒนธรรมดีเด่นนาร่องจังหวัดสุพรรณบุรี (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ จานวน ๓ ราย
- จัดทาสัญญายืมเงิน จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (โครงการศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม)
- จัดทาเอกสารเพื่อส่งใช้เงินยืม จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท โครงการศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม

4.1.17 นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- ตรวจสถานประกอบการร้านเกม ที่ตาบลหนองโพธิ์ เพื่อใช้สาหรับประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาต
- จัดทารายงานบัญชีงบทดลองเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
และรายงานให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทราบ
- ร่วมเป็นคณะทางานค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานโรงเรียนบางลี่วิทยาและโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม แสดงในงานสุพรรณบุรี มิวสิค เฟสติวัล วันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ถนนสาลี่มิวสิค
- นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และประสานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์ ในงานวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖
- ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบาบัดผู้ติดยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดลาพันบอง ตาบลหนองโพธิ์
อาเภอหนองหญ้าไซ
4.1.18 นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- รายงานการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานประจาเดือนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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- จัดทาคาสั่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๖ ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
- เตรียมข้อมูลของสานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งคัดเลือกสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- รายงานการปรับแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
4.1.19 นางชูศรี สาราญพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2556 คือ
- รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๑๔ ราย เป็นร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือ
จาหน่ายภาพยนตร์ จานวน ๒ ราย ร้านวีดิทัศน์ประเภทเกมการเล่น จานวน ๕ ราย ร้านวีดิทัศน์ประเภทคาราโอเกะ
จานวน ๓ ราย และโรงภาพยนตร์ จานวน ๔ โรง ส่งตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ๗ ราย
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมขุนแผน
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓๐ คน

- เข้าร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงเรื่องการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
4.1.20 นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2556 คือ
- ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟูมเสนองานของฝุายบริหารทั่วไป และแฟูมเสนองานของกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม
- ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
- จัดทารายงานการประชุมประจาเดือนมีนาคม 2556
- ดูแลเรื่องกาหนดการประชุมของวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- นาภาพการจัดกิจกรรม / โครงการของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงใน facebook ของ
สานักงานฯ
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ web online
- เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
การจั ดเก็บข้อมูลด้ านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดสุ พรรณบุรี ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://m-culture.in.th/ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จานวน ๒,๒21 ข้อมูล และในเดือนมีนาคม ๒๕๕6
ได้จัดเก็บและนาเข้าข้อมูลคุณภาพ เพิ่มอีก 8 ข้อมูล รวมข้อมูลที่เผยแพร่ จานวน ๒,๒29 ข้อมูล ( ข้อมูล ณ วันที่
๓1 มีน าคม ๒๕๕๖ ) ซึ่งส านั กงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรีมีผ ลการดาเนินงานอยู่ในล าดับที่ ๘ ของภาพรวม
ทั้งประเทศ นอกจากนีย้ ังได้นาเรื่องศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม มาเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
- 12 (KM) ของสานักงานฯ เป็นประจาทุกเดือนโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลที่ ได้มา รวมถึงเทคนิควิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คุณภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดส่งหนังสือที่ วธ 0205/403 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556
แจ้งให้ชะลอการดาเนินการจัดทาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดไว้ก่อน ทั้งในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ค่าตอบแทนใช้สอยของผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ อาเภอ โดยให้ ปรั บแผนการดาเนิ นงานโครงการจากการจัดเก็บและนาเข้าข้อมูลมาเป็นการบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานในสังกัด ซึ่งสานักงานวัฒนธรรมได้แจ้งนักวิชาการวัฒนธรรมแต่ละอาเภอทราบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานฝ่ายบริหารทั่วไป
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปี 2556 จานวน
ทั้งสิ้น 2,236,850.- บาท
(-สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556) เบิกจ่ายจานวนทั้งสิ้น 1,008,040.- บาท (-หนึ่ง
ล้านแปดพันสี่สิบบาทถ้วน-) หรือ ร้อยละ 45.07 ซึ่งเป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด

- การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
จากผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานเลื่ อ นชั้ น ตราสู ง ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น รอง กรณี ผู้ ที่ ต้ อ งคื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองไม่สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองอันเนื่องมาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือสาเหตุอื่นใดแล้ว ให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชีราคาชดใช้ที่ส่ง
มาพร้อมนี้ แล้วรวบรวมส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และหากผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นรายใด
ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรองหรือไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ขอให้สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแจ้งยืนยันไปให้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทราบ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556
- ขอให้ตรวจสอบและดูแลสิ่งก่อสร้าง / อุปกรณ์ให้เกิดความปลอดภัย
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ รั บ แจ้ ง จากกระทรวงมหาดไทยว่ า ได้ รั บ การประสานงานจากหน่ ว ยงาน
ที่ปฏิบัติงานด้านการถวายความปลอดภัยว่า ในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในบางพื้นที่
ปรากฏอุบั ติ เหตุจ ากวั ส ดุ อุป กรณ์ ที่เ กี่ย วข้อ ง ดัง นั้น เพื่อ เป็ นการปู องกัน แก้ไ ขปั ญหาดัง กล่ าวจึ งขอความร่ว มมื อ
ให้ตรวจสอบดูแลสิ่งก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยอาจมีการซักซ้อม
หรือทดสอบปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 งานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ขอความร่วมมือลดใช้พลังงานเพื่อรองรับภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟูา
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวด
และกาชับการใช้พลังงานไฟฟูา เพื่อรองรับภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟูา ดังนี้
 ระบบแสงสว่าง
- ปิดไฟช่วงพักกลางวัน
- ติดตั้งระบบไฟฟูาแบบชักกระตุก
- เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอดผอมฟลูออเรสเซนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน (T5)
- ให้กาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิด – ปิดไฟฟูา
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 ระบบอุปกรณ์
- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติราชการเท่านั้น (ห้ามเล่นเกมส์ ดูหนัง ห้ามสื่อสารเรื่องส่วนตัว
ในสังคมออนไลน์)
- กรณีมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร เลือกรุ่นที่มี Energy Star และ
Printer เลือกที่ใช้ Network ได้ จะได้ลดจานวนเครื่อง
- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
- กดปุุม Stand by Mode เครื่องถ่ายเอกสาร
- ใช้ลิฟท์ ขึ้นลงพร้อมกันหลายๆ คน / ขึ้นลงไม่กี่ชั้นขอให้ใช้บันได
- เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนสั่งพิมพ์งาน
- ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จาเป็น และควรใช้บริการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากบุคคลภายนอก
แทนหน่วยงานดาเนินการเอง
 ระบบปรับอากาศ
- อย่าลืมปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้
- การขอใช้ห้องประชุมควรเป็นห้องที่มีขนาดพอเหมาะกับจานวนผู้เข้าประชุม
- เปิดพัดลมในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทางานน้อยลง

 ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
- ขับขี่รถยนต์ด้วยอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
- กรณีใช้รถยนต์ส่วนกลางไปติดต่อราชการให้แจ้งหน่วยงานผู้จัดรถทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วัน เพื่อที่จะได้จัดรถยนต์ให้ไปพร้อมกันครั้งเดียว ณ สถานที่หรือเส้นทางเดียวกัน
- ให้ใช้บริการจ้างส่งเอกสารแทนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไปส่งเอกสาร
อนึ่ง หากส่วนราชการมีการใช้ไฟฟูาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 จากปีงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลจะปรับลด
งบประมาณในปีถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบและขอความร่วมมือลดใช้พลังงานตามที่สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กาหนด
4.5 งานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- การจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556 ระหว่างวันที่
11 – 14 เมษายน 2556 โดยมอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้
 พิธีเปิดขบวนแห่สงกรานต์ (โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 การจัดประกวดขบวนแห่สงกรานต์/มอบรางวัล/โล่ฯ/กรรมการตัดสิน
 จัดแสดงวงดนตรีลูกทุ่งชนะเลิศการประกวดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 2556
 จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556
ในเดือนเมษายน 2556 กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีกาหนดการจัดโครงการ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ งานศาสนพิ ธี จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี ประจ าปี 2556 ณ วั ดดาว อาเภอบางปลาม้ า จั งหวั ด
สุพรรณบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 13 เมษายน 2556 ให้แต่งผ้าไทยลายผ้าขาวม้าของ
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
ลงชื่อ
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางกาญจนา เดชสอน )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

