รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 5 / ๒๕๕6
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.3๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
........................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายประยุธ โอสธีรกุล
๒. นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
๓. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
๔. นางอริยา วงษ์ทองดี
๕. นางกาญจนา เดชสอน
๖. นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล
๗. นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย
๘. นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช
๙. นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์
๑๐. นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์
๑๑. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ
๑๒. นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ
๑๓. นางสายหยุด พลเสน
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
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ (ไปราชการ)

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่าน สารวจและดาเนินการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะงานกิจกรรม / โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาจากหน่วยงานต่างๆ
2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักวิชาการประจาอาเภอ ขอให้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้
3. ขอให้ข้าราชการทุกท่านจัดทาแผนและจัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน ที่มีความสาคัญและเร่งด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 / ๒๕๕6
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 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 คนจั ด ทาแผนปฏิ บัติ งาน
รายบุคคล เป็นประจาทุกเดือน และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ โดยส่งแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอวัฒนธรรมจังหวัด หากข้าราชการคนใดไม่ส่ ง
แผนปฏิบั ติ งานรายบุ คคลภายในเวลาที่กาหนด ให้ รายงานและจะถือ ว่าไม่ ประสงค์ ขอรั บคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานในเดือนนั้น และให้ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกัน
ในที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
ตามลาดับ จานวน 19 คน โดยสรุปดังนี้
4.4.1 นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- แนะนาให้คาปรึกษาในการ จัดโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบ กลั่นกรองแฟ้มงานในกลุ่มส่งเสริมฯ
เกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดทารายละเอียด/รูปแบบการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ ประจาปี ๒๕๕๗
- ร่วมงานแถลงข่าว/และร่วมพิธีเปิดงาน “สุพรรณหรรษา” ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
- ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
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- ร่วมให้การต้อนรับท่านอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดเขากาแพง
- ร่วมงานประเพณีกะเหรี่ยง ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือการจัดทางานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง
จังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.2 นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- การควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน บันทึกเสนอความเห็น ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มฯ
- รายงานการจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะจังหวัดสุพรรณบุรี
- การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตามประเมินผล (E – Project Tracking)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาเภอเดิมบางนางบวช
- ประชุมคณะทางานโต๊ะข่าวในระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.สพ และคณะกรรมการรักษาความสงบฯ
- นานิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเผยแพร่ในโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน วัดบ้านสระ
อาเภอสามชุก
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
- การจั ด ท าผลงานตามตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายระดั บ บุ ค คลของวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ในโปรแกรม
Scorecard Cockpit Enterprise
- เตรี ย มโครงการขั บ เคลื่ อ นมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก ติ ด เกม ในพื้ น ที่ น าร่ อ งต าบล
หนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง
- ประสานและเตรี ย มจั ด ท าโครงการบู ร ณาการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในมิ ติ
วัฒ นธรรม (สานสายใยในครอบครั ว ล้ อ มรั้ ว ด้ ว ยวั ฒ นธรรม) ในวั น ที่ ๓ ก.ค.๕๖ ณ สถานพินิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก
และเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยน้องเบส อรพิมพ์ รักษาผล “นักพูดร้อยศพ” “นักพูดล่าความกตัญญู”
- ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล
- ร่วมงานวันวิสขบูชา
- การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ ๓
- จัดทารายงานการดาเนินกิจการเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี กับ มณฑลเสฉวน
- ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษาสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.3 นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- ให้คาปรึกษา แนะนาตรวจสอบ กลั่นกรองแฟ้มงานศาสนา
- ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ดูแลพระสงฆ์งานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
อาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- รับมอบหมายจากวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เข้าประชุม เรื่องการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจาปี
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ไปประสานงานการจัดพิธีวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จานวน ๒ ครั้ง
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- ไปร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิลปินพื้นบ้านและให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดเขา
กาแพง อาเภออู่ทอง
- ประสานงานและจัดทาโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖ ดาเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
- จัดทาเอกสารการจัดจ้างโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ
- ประสานการจาหน่ายดอกบัวบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก จานวน ๑๒๐ ดอก
- ให้บริการและคาแนะนาแก่ผู้มาติดต่อ มาประสานงาน ในงานศาสนา ได้แก่
 ข้อมูลผู้นาศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ของ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สุพรรณบุรี
 การขอกฐินพระราชทานของวัดพังม่วง อ.ศรีประจันต์
 การประสานกิจกรรมวันวิสาขบูชากับที่ทาการปกครองจังหวัด
- ร่วมพิธีเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- ประสานงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน ในการเตรียมการรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม
- ประสานการรายงานผลการดาเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช
- กากับ ติดตาม ประสานงาน งานกรมการศาสนาของ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.4 นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- การกากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน และการเสนองาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบ และกลั่นกรองแฟ้มเสนอการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การศึกษาบุตร ค่าตอบแทนนอกเวลา
- จัดทาค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกของสานักงาน
- การเขียนเช็คสั่งจ่ายทุกประเภท ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การกากับ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับพัสดุ อาคาร สถานที่ของสานักงานวัฒนธรรมฯ
- การจัดส่งรายละเอียดเงินเดือน การหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้ของข้าราชการให้ สป.วธ
- การประสาน และจ่ายเช็คสวัสดิการเงินกู้ธนาคารออมสิน และ ธอส.
- การจัดเก็บเงินสดส่งสานักงาน ชพสค.
- การจัดเก็บสวัสดิการเงินกู้ เพื่อส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี
- การรวบรวมเอกสาร IP ของข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
- การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ปปจ.
- การเข้าร่วมรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ของกรมศิลปากร
- การสารวจข้อมูลฐานเงินเดือนข้าราชการเพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี ๒๕๕๔
- การรายงานผลการดาเนินงานในรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- การเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์
- การเข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ณ วัดบ้านสระ อาเภอสามชุก
- การรวบรวมข้อมูลข้าราชการเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แบบใหม่ (Mailgothai)
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4.1.5 นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๓๙
รายการ จานวนเงิน ๖๔๔,๖๖๘.๘๘ บาท
- รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน ๒๐ ราย จานวนเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท และรับเงิน - นาส่งเงิน
แทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๒ รายการ จานวนเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท
- จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ รายงาน
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖
- จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
- คุมสัญญาการยืมเงิน รับสัญญาการยืมเงิน จานวน ๑ สัญญา และล้างสัญญาการยืมเงิน จานวน
๒ สัญญา
- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้จัดทาบัญชีภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ ๔ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
4.1.6 นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- เสนอหนังสือนายอาเภออนุมัติการตรวจสถานประกอบการประเภทร้านเกมและนัดหมายเจ้าหน้าที่
ร่วมออกตรวจ
- จัดทาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเสนอปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทราบ
- ดาเนินการตรวจสถานประกอบการประเภทร้านเกม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
- ประสานเจ้าอาวาสวัดโภคาราม ในกิจกรรมลานธรรม ลานปัญญา
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่ในงานวันเสร็จอู่ทอง ครบรอบ ๔๗ ปี
- แจ้งผลการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี ๒๕๕๖ แก่หน่วยงานที่เสนอผลงาน
เข้าร่วมการประกวดฯ
- จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญหน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมประกวดดนตรีและ
การแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๖
- จัดทาหนังสือเชิญชวนหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
- ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในงานวันวิสาขบูชา
- ลงพื้นที่เพื่อเสนอหนังสือเรื่องจัดกิจกรรมโครงการ ๑ วันสร้างต้นกล้าค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ประสานเจ้าอาวาสวัดโภคาราม เรื่องกิจกรรมลานธรรม ลานปัญญา
4.1.7
นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- ดาเนินการศึกษาเส้นทาง ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางวัฒนธรรม ในอาเภออู่ทอง(เพิ่มเติม)
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์และเพาเวอร์พอยท์นาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรหน่วยงาน
ในสังกัด สานักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
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- ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเลไลยก์
- โครงการอัศจรรย์ เส้ น ทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทองโดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ได้ดาเนินการดังนี้
 เสนอขออนุมัติโครงการ
 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร และติดต่อขอใช้สถานที่ฝึกอบรม
 หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ
 จัดทาเกียรติบัตรมอบแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
 เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ
- การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ดาเนินการดังนี้
 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมอาเภอทุกอาเภอทราบ
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง
- เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้
ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีทั้ง ๓ เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (เฉพาะ
โรงเรียนที่สังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี) และสภาวัฒนธรรมอาเภอทุกอาเภอ
4.1.8
นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- ตรวจร้านเกม ตาบลเขาพระ ๑ แห่ง ตาบลโคกช้าง ๑ แห่ง
- ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล อาชาสีหมอก
- ร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับอาเภอ ประจาปี ๒๕๕๖
- เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดกุ่มโคก ตาบลทุ่งคลี อาเภอเดิมบางนางบวช และ
คริสตจักรพรประสาท ตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนางบวช
- การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา แจ้งประชาสัมพันธ์
อปท. ๑๖ แห่ง
- นาสารวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน ม.ค.-มี.ค.๕๖ จานวน ๑๕๐
ฉบับ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จานวน ๑๕๐ เล่ม
- นาหนังสือขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จานวน ๑๕๐ เล่ม
- คณะทางานร่วมสารวจสินค้าทางวัฒนธรรม อ.อู่ทอง
- ร่วมเป็นคณะทางานประสานงานการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ อู่ทอง
- การคัดเลือกพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แจ้งพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มิ.ย.๕๖ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑. วัดเขาดิน ๒. วัดหนองทราย ๓. วัดดาว
- ร่วมพิธีปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาดิน
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- รายงานการกากับดูแลร้านวีดิทัศน์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน
– ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ประสานวัดเดิมบาง การจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ / เปิดบัญชีวัดเดิมบางรับโอนเงิน
- เสนอโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้ง อปท. ๑๖ แห่ง
- ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
4.1.9 นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอาเภอสองพี่น้อง
 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการลานธรรมลานวิถีไทย วัดโพธิ์อ้น
- การอุดหนุนโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ วัดอัมพวัน
- โครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
 กิจกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- การเข้าตรวจสถานประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์( ร้านเกมส์) ที่ขอเปิดบริการ
รอบ ๕/๒๕๕๖ จานวน ๒ ร้าน
- การตรวจสอบสถานประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์( ร้านเกมส์) ในช่วง
ปิดภาคเรียน จานวน ๑๑ ร้าน
- ตรวจ กลั่นกรอง แฟ้มของกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจาปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
- เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม
- ตรวจสอบความพร้อมเว็บไซต์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเดิม เพื่อปรับให้เป็นเว็บไซต์มาตรฐาน
เดียวกันทุกจังหวัด
4.1.10 นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- เขียนบทความและให้คาปรึกษาการจัดทาวารสารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามจากประชาชนในท้องถิ่น , เรียบเรียงเขียนเป็นบทความ , จัดทาภาพประกอบบทความ
- เป็นศาสนพิธีกรและร่วมงาน วันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ประสานงานโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ประสานงานกับอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อาเภอบางปลาม้าในการขอความร่วมมือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจาปี ๒๕๕๖ ให้แก่เครือข่าย
ในท้องถิ่น ณ วัดดาว อ.บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี ให้กรมการศาสนา
- จัดทาโครงการและดาเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย “วัดดาว” ประจาปี ๒๕๕๖ ณ วัดดาว
อาเภอบางปลาม้า
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- ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามนโยบาย
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
- ประสานงานการดาเนินโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ วัดกลาง อาเภอ
บางปลาม้า
- เป็นศาสนพิธีกร และพิธีกร ในกิจกรรมเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัด
สุพรรณบุรี
- ประสานงานกับอาเภอและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นพื้นที่อาเภอบางปลาม้าในการดาเนินงาน
โครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี สู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.11
นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานในสังกัด
ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
- เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินดาเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖
- เสนอหนังสือนายอาเภอรายงานผลการกากับ ดูแลร้านวีดิทัศน์ “ร้านเกม” ในช่วงปิดภาคการศึกษา
- ประสานงานเจ้าคณะตาบลดอนเจดีย์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
- ตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ตาบลทะเลบก ร่วมกับปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
- ดาเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖
- จัดพิมพ์เอกสารเพื่อส่งใช้เงินยืมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๕๖
- ประสานงานเจ้าคณะอาเภอเรื่องการจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประจาปี ๒๕๕๖
- เสนอหนังสือนายอาเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
หนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.12 นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ขออนุมัติเบิกเงินโครงการลานธรรมลานวิถีไทยปีงบประมาณ
๒๕๕๖
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ การดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
- จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้งส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖
และประสานงานสถานที่จัดประชุมโครงการสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- จัดทาโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี สู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และกาหนดการ
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามขออนุมัติโอนเงินให้ศาสนสถานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๑๒ แห่ง
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้งสาธารณสุขอาเภอ/สภ.ศรีประจันต์ และ อบต.
วังน้าซับ ตรวจสถานประกอบการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
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- จัดทาโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เสนอประธาน
โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย “วัดพยัคฆาราม” ลงนามอนุมัติโครงการ
- ตรวจร้านวีดิทัศน์ “ร้านเกม” ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ และประสานงาน/แจ้งสาธารณสุขอาเภอ/
สภ.ศรีประจันต์/อบต.วังน้าซับ ตรวจสถานประกอบการฯ ณ ตาบลวังน้าซับ
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามอนุมัติโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี สู่สังคม
จังหวัดสุพรรณบุรี /คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ/หนังสือแจ้งกลุม่ เป้าหมาย/หนังสือขอใช้สถานที่ และหนังสือแจ้งวิทยากร
- จัดทาคากล่าวรายงาน/กล่าวเปิด และแบบประเมินผลโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี
สู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ และหนังสือแจ้งจังหวัดฯ รายงานผลการกากับดูแลร้านวีดิทัศน์
“ร้านเกม” ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒
- ตรวจสถานประกอบการฯ “ร้านเกม” ณ ตาบลวังน้าซับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ และหนังสือแจ้งจังหวัดฯ รายงานผลการตรวจสถาน
ประกอบการฯ “ร้านเกม” เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
- จัดส่งหนังสือให้กลุ่มเป้าหมายโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาใบงานเพื่อประกอบการจัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงาน/ส่งหนังสือและใบสาคัญรับเงินพิธีถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ให้เจ้าคณะ
อาเภอศรีประจันต์
- หนังสือเสนอประธานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย “วัดพยัคฆาราม” ลงนามอนุมัติเบิกเงินตาม
โครงการปฏิบัติธรรมเทศกาลวิสาขบูชา ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย “วัดพยัคฆาราม”
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ และหนังสือแจ้งอปท.ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า
ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.13 นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๖
- เสนอรายงานการตรวจร้านคาราโอเกะ
- บันทึกเสนอแจ้ง อปท. เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
- ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล หอประชุมอาชาสีหมอก
- ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ราชการ ณ หอประชุมหอสมุดแห่งชาติ
- ประสานวัดสามชุกโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (การโอนเงิน)
- ร่วมสารวจสินค้าทางวัฒนธรมโครงการ ๑ เส้นทาง ๕ สินค้าทางวัฒนธรรม
- โอนเงินวัดที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
ประจาปี 25๕๖
- รายงานกรมการศาสนาโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
- ร่วมโครงการปฏิบัติเพื่อประชาชน ณ วัดบ้านสระ อาเภอสามชุก
- ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- รายงานผลการดาเนินการกากับดูแลร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ช่วงปิดภารเรียน
- ประสานวัดวิมลโภคาราม การจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุเสนอหนังสือนายอาเภอ
แจ้ง อปท. ส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า
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4.1.14 นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 255๖
- การสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ปัญญาเด็กติดเกม และกระบวนการต้นทุนชีวิตสู่การเสริมสร้าง
บริบททางวัฒนธรรม แจกแบบสอบถามฉบับสาหรับเด็ก และเยาวชน ฉบับประชาชน จานวน 1,๒๐๐ ชุด ณ สถานศึกษา
ในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ร่วมออกการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ) เพื่อออกใบอนุญาตและ
ดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาเภอเดิมบางนางบวช วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ร่วมออกเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ณ อาเภอสามชุก ณ วัดบ้านสระ ตาบลบ้านสระ อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี(โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้
บริการประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสานักงานศิลปากร
ที่ ๒ สุพรรณบุรี ณ ห้องหระชุมหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานข้อมูล สถานการณ์เด็กติดเกมในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
- ตอบแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
งานเอดส์และเยาวชนเพื่อการสนับสนุนนโยบายการจัดการแก้ไขปัญหาเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในระดับท้องถิ่น อาเภอ
และจังหวัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.15 นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ
 เสนอหนังสือเรื่อง รายงานผลการตรวจสถานประกอบการ
 หนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตัวอักษรวิ่ง ในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๕๖
 ส่งหนังสือ แจ้ง อบต. และหัวหน้าส่วนของอาเภอเมืองฯ เรื่อง ขอความร่วมมือ
สนับสนุน
 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี
๒๕๕๖
- หนังสือเสนอผู้ว่าฯ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการ
ตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ประสานวัฒนธรรมอาเภอ ขอเลขที่บัญชีเพื่อดาเนินการโอนงบประมาณอุดหนุนโครงการเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- หนังสือเสนอวัฒนธรรม เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่ง
การตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประสานวัฒนธรรมอาเภอให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งติดตาม
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
- หนังสือเสนอวัฒนธรรม เรื่องอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการ
ตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ส่งหนังสือและเอกสาร เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการ
ตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้วัฒนธรรมอาเภอดาเนินการประสานวัดเพื่อดาเนินกิจกรรม
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- ไปราชการอาเภอเมืองฯ เสนอ หนังสือเรื่อง รายงานผลการกากับ ดูแลร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ในช่วงปิด
ภาคการศึกษา
- ประสานงานกับสภาวัฒนธรรมตาบล (๑๑ ตาบล) ที่ไม่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงานกับสภาวัฒนธรรมตาบล (๗ ตาบล) ที่ยังไม่ได้เปิดสมุดบัญชีของสภาวัฒนธรรมตาบล
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ ประสานเรื่อง การกาชับการปฏิบัติตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข ให้สังคม
เพื่อรายงานผลให้อาเภอเมืองฯ ทราบทุกวันที่ ๒ ของเดือน
4.1.16 นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- จัดทารายงานการดื่มสุราเพื่อจัดส่งกระทรวงวัฒนธรรม ประจาเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556
- จัดทารายงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อจัดส่งให้กับสานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ
ประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556
- จัดทารายงานเกี่ยวกับวิดีทัศน์ (ร้านเกม) ในช่วงปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556
4.1.17 นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- จัดทารายงานงบทดลองดอกผลเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจาเดือนเมษายน
- จัดทาหนังสือนิมนต์พระสงฆ์/จัดภัตตาหารปิ่นโต/จัดดอกไม้ ธูปเทียน/โต๊ะหมู่บูชา และจัดจัตตุปัยจัย
ไทยธรรม งานพระราชพิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคล และเข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
- จัดทาเอกสารส่งใช้เงินยืมการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖
- ประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และ
วิดีทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑ ของอาเภอหนองหญ้าไซ
- ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีชาวกระเหรี่ยง ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินดา
ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง
- จัดทาเกณฑ์การตัดสินการประกวดเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา /แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตัดสิน/หนังสือแจ้งอาเภอทุกอาเภอ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองฯ
- จัดทาหนังสือแจ้งอบต.ทุกอบต.ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคม
จังหวัดสุพรรณบุรี ของอาเภอหนองหญ้าไซ และอาเภอด่านช้าง
- ประสานเจ้าอาวาสวัดบรรหารฯ อาเภอด่านช้างและวัดหนองหลวง อาเภอหนองหญ้าไซ
เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี และการจัดกิจกรรมในช่วงวันเข้าพรรษา
4.1.18 นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- รายงานการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานประจาเดือนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ทางเว็บไซด์ http://register.ocsc.go.th
- ติดตามและรวบรวมผลงานของผู้ ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒ นธรรม ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนาส่งสานักตรวจและประเมินผลต่อไป
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- ติดตามและรวบรวมผลงานของผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก และเยาวชน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนาส่งสานักตรวจและประเมินผลต่อไป
- เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษาและความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- เตรียมข้อมูลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งคัดเลือกสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- รวบรวมข้อมูล ผู้รับ บริการ ๓ งานบริการ คือ ๑) งานให้ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒) งานออกใบอนุญาตประกอบกิจ การเช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๓) งานออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการวีดิทัศน์ (ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม) ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.19 นางชูศรี สาราญพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2556 คือ
- รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จานวน ๘ ราย เป็นร้านวีดิทัศน์ประเภท
เกมการเล่น จานวน ๕ ราย ประเภทคาราโอเกะ จานวน ๓ ราย ส่งตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ๘ ราย
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จานวน ๓๑ ราย เป็นร้าน
วีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น ๒๖ ราย ประเภทคาราโอเกะ จานวน ๕ ราย
- นาคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านเกมในพื้นที่อาเภอเดิมบางนางบวช จานวน ๑ ราย และตรวจเยี่ยม
สถานประกอบกิจการร้านเกมตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อาเภอเดิมบางนางบวช
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการตามโครงการบริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดบ้านสระ
อาเภอสามชุก ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
4.1.20 นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 คือ
- ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟ้มเสนองานของฝ่ายบริหารทั่วไป และแฟ้มเสนองานของกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม
- ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
- จัดทารายงานการประชุมประจาเดือนพฤษภาคม 2556
- ดูแลเรื่องกาหนดการประชุมของวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมอบรมโครงการปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ egp
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานฝ่ายบริหารทั่วไป
- การทาเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานในระบบ egp
ด้วยกรมบัญชีกลางกาหนดให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป
ต้องดาเนิ น การจั ดท าข้อมู ล ลงในระบบการจั ดซื้อจัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้าซ้อนการ
บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงขอให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานกิจกรรม / โครงการต่างๆที่ต้องดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไปจัดเตรียมเอกสารข้อมูลของผู้รับจ้างดังนี้
 สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง
 ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
 หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างกรณีที่จ่ายเงินค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร
- ยกเลิกแนวทางการปฏิบัติในการขอช่วยราชการและการย้ายราชการ
เนื่องจากกรอบอัตรากาลังข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังมี
ความขาดแคลนไม่เหมาะสมและไม่ส อดคล้ องกับหน้าที่และความรับผิ ดชอบตามที่กาหนดไว้ การขอช่ว ยราชการ
จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อภารกิจในภาพรวม
ของสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้ยกเลิกแนวทางการปฏิบัติใน
การขอช่ ว ยราชการและการย้ า ยข้ า ราชการตามที่ ก าหนดในหนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม
ที่ วธ 0203/1586 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ผลการดาเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
 การส่งเงินศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมคืนสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
 ดาเนินการสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม
 ดาเนินการสารวจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม
 ดาเนินการจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
 จัดเตรียมโครงการประกวดหนังสั้น
 ดาเนินการจัดทาโครงการสานสายใยในครอบครัวล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม
 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ รอบ 3
 จัดส่งผลงานการประกวดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น
 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 งานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- กิจกรรม / โครงการที่ต้องดาเนินการในช่วงระยะเวลาเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556
 โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม
จั ง หวัด สุ พรรณบุ รี ตามพระราชบั ญ ญัติ วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2553
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
 โครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่
27 มิถุนายน 2556
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มัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
 โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ 2556
 โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ
2556
 การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
 การวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
 การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556
 การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
ลงชื่อ
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางกาญจนา เดชสอน )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

