รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 6 / ๒๕๕6
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 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. นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ
๑๕.นางวรรณพร มัจฉา
๑๖. นายทักสุรินทร์ นาโสก
๑๗. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์
๑๘. นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ
๑๙. นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
๒๐. นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
๒๑. นางชูศรี สาราญพานิช
๒๒. นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์

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

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 จังหวัดสุพรรณบุรีมีกาหนดการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอให้ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
2. วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีกาหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2556 ขอมอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป็นผู้รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีตามกาหนดการดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 / ๒๕๕6
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 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 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 และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตามลาดับ จานวน 21 คน โดยสรุปดังนี้

ประจาเดือนมิถุนายน 2556

4.4.1 นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- แนะนาให้คาปรึกษาในการจัดโครงการ / กิจกรรม ตรวจสอบ กลั่นกรองแฟูมงานในกลุ่มส่งเสริมฯ
เกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย / ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น / ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น
ดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจาปี ๒๕๕๖
- ประชุมคณะทางานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทารายงานการประชุมและจัดทาแผนการดาเนินงานวิจัยฯ
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- ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมขุนช้าง
- เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้นาและผู้บริหารมืออาชีพของกระทรวงวัฒนธรรม รุ่น ๖ ณ ห้องประชุม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และโรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔
มิถุนายน 2556
- ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาแบบประเมินผลตาบลคนดีศรีสุพรรณ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี
- เป็นคณะกรรมการติดตามผลโครงการตาบลคนดีศรีสุพรรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ อาเภอด่านช้าง
อาเภอหนองหญ้าไซ อาเภอสามชุก และอาเภอเดิมบางนางบวช
- ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมจัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้าค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอาเภอสามชุก ณ ห้องประชุมอาเภอสามชุก
4.1.2 นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- การควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน บันทึกเสนอความเห็น ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มฯ
- รายงานการจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะจังหวัดสุพรรณบุรี
- การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตามประเมินผล (E – Project
Tracking) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.สพ และคณะกรรมการรักษาความสงบฯ
- นานิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเผยแพร่ในโครงการปฏิบัตริ าชการเพื่อให้บริการประชาชน ที่วัดวังน้าเย็น
/ โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ที่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ / โครงการ
หนึ่งวัน สร้างต้นกล้าค่านิยมคนดีสู่สังคม ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี / งานมอบหนังสือสนทนาภาษาอังกฤษบูรณาการ
กับอาเซียน ที่ ร.ร.วัดยางฯ
- การตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- จัดทาโครงการสานสายใยในครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม
- โครงการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาติดเกม
- การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ ๓
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสุพรรณบุรี
- ตอบแบบประเมินสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๖ ของ ก.พ.
- ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
- รายงานผลการเปรียบเทียบคดีที่แล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนินงานตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ก.พ.-เม.ย.๕๖)
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- เขียนแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ร่วมต้อนรับผู้นา จาก สปป.ลาว
- ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม
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4.1.3 นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- ให้คาปรึกษา แนะนาตรวจสอบ กลั่นกรองแฟูมงานศาสนา
- ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วิสาขบูชาโลก ของวัดเขาดิน
- ร่วมกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” ของศูนย์สังคีต ธนาคารกรุงเทพ ณ โรงเรียน
กรรณสูตรศึกษาลัย
- เข้าร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทยของวัดดาว อาเภอบางปลาม้า
- ร่วมรับคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วัดบ้านสูตร อ.บางปลาม้า
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
- ประสานงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม
 การจัดทาแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ
 การจัดทาข้อมูล สถิตินักเรียน
 การจัดทางานธุรการอื่น ๆ
- เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่โครงการ “หนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมสุพรรณบุรี”
- จัดทาแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
- เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่โครงการ “อัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่า ทวารวดีศรีอู่ทอง ฯ”
- กากับ ติดตาม ประสานงาน งานกรมการศาสนาของ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.4 นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- การกากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน และการเสนองาน ของฝุายบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบ และกลั่นกรองแฟูมเสนอการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- 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
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
- การจัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๖
- การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
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4.1.5 นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๔๘
รายการ จานวนเงิน ๖๔๔,๕๒๑.๖๖ บาท
- รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน ๔ ราย จานวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท และรับเงิน - นาส่งเงินแทนกัน
ตามระบบ GFMIS จานวน ๔ รายการ จานวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
- จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๕ รายงาน
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
- จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
- คุมสัญญาการยืมเงิน รับสัญญาการยืมเงิน จานวน ๗ สัญญา และล้างสัญญาการยืมเงิน จานวน ๒ สัญญา
- เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมประจาปี ๒๕๕๖
4.1.6 นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ประสานงานโรงเรี ย นในเขตอ าเภออู่ ท องเพื่ อ จั ด ท ากิ จ กรรมอบรมมั ค คุ เ ทศน์ น้ อ ย
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- ลงพื้นที่เพื่อประสานงานคณะกรรมการเพื่อเตรียมการออกตรวจสถานประกอบการร้านเกม ในเขต
พื้นที่ตาบลสระพังลาน
- ประสานงานโครงการเฉลิมฉลองพุ ทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ณ วัดเขาดีสลัก ตาบลดอนคา อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
- ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการตรวจสถานประกอบการร้านเกม ณ ตาบลสระพังลาน อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
- ร่วมรับลงทะเบียนการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ลงพื้นที่เพื่อเสนอหนังสือนายอาเภอเพื่อแจ้งคณะกรรมการเพื่อออกตรวจสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ
ที่ขอเปิดสถานประกอบการ
- ลงพื้นที่เพื่อออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ ณ ตาบลดอนคา อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
- ประสานงานประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอทองเพื่อจัดประชุมจัดทาแผนงาน กิจกรรมของอาเภออู่ทอง
เพื่อของบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม
- ร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงประจาฐานที่ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต และรับรายงานตัวในกิจกรรมโครงการหนึ่งวัน
สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่จังสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองอาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
4.1.7
นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- ประชาสั มพันธ์วีดีโ อเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทาง YouTube และ Facebook
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
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- ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ พร้อมทั้งส่งผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- ร่วมกิจกรรมเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน ณ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
- ถ่ายภาพการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติสภาวัฒนธรรมจังหวัด ณ สหกรณ์การเกษตร
ศรีประจันต์ จากัด
- ร่วมต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรีจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วัดบ้านสูตร
- ถ่ายภาพโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสุพรรณบุรี
- จัดทาหนังสือยืมเงินโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทองโดยอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๖
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- ด าเนิ นงานโครงการอั ศจรรย์ เส้นทางท่ องเที่ยวเมื องเก่ าทวารวดีศรี อู่ทองโดยอาสาสมัครมัค คุ เทศก์
ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
4.1.8
นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- ไปวัดเดิมบาง เพื่อประสานขอพระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
อันเชิญตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร ประดิษฐานประดับหน้าจั่วทรงไทยอาคารพิพิธภัณฑ์
ณ วัดเดิมบาง ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมประชุมการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ร่วมโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์
จากัด อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมพิธีเปิดโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย “วัดดาว” อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- ตรวจร้านเกม ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
- ร่วมโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.9 นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอาเภอสองพี่น้อง
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 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่รถเทียนพรรษา
- ติดตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทย วัดโพธิ์อ้น ครั้งที่ 1
- ประสานผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคม
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกพื้นที่จัดทาโครงการเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในพื้นที่ เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนแผนการ
ปฏิบัติงาน
 กิจกรรมการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- จัดทาเอกสารประกอบการชี้แจงทาความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่สถานประกอบการภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ที่สถานประกอบการณ์ควรทราบ
- ประสานคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการภาพยนตร์ และวีดีทัศน์
อาเภอสองพี่น้อง เพื่อจัดทาบัตรเจ้าหน้าที่
- ตรวจ กลั่นกรอง แฟูมของกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ออกแบบปูายโครงการสานสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม
- ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และจริยธรรมในการปฎิบัติงานด้านวัฒนธรรม
ประจาปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
4.1.10 นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- เขียนบทความและให้คาปรึกษาการจัดทาวารสารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามจากประชาชนในท้องถิ่น , เรียบเรียงเขียนเป็นบทความ , จัดทาภาพประกอบบทความ
- ประสานงานและร่วมงานโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ดาเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดดาว อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นพิธีกรและร่วมงานโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
- รายงานผลการดาเนินงานดาเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดดาว อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นพิธีกรและร่วมงานโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทองโดยอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอาเภอบางปลาม้า เพื่อการจัดแผนการดาเนินงานของสภา
วัฒนธรรมอาเภอบางปลาม้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอบางปลาม้า
- เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- ร่วมงานพิธีทอดผ้าปุาสามัคคีมิตรภาพไทย - ลาว ของ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.ต่างประเทศ และ ศ.ดร.บ่อแสงคา วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
สปป.ลาว ณ วัดบ้านสูตร อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
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4.1.11
นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- ร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอาเภอดอนเจดีย์ ประจาเดือนมิถุนายน
- เสนอหนังสือนายอาเภอแจ้งคณะกรรมการร่วมการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตาบลทะเลบก
- เสนอหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดส่งมอบเกียติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมจัดทาใบประกาศนียบัตรให้สถานศึกษา จานวนไม่น้อยว่า ๕๐ ฉบับ
- เข้าร่วมประชุมการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรม
ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรม
- เสนอหนังสือวัฒนธรรมจังหวัด รายงานผลการดาเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชาให้กรมการศาสนาทราบ
- ตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ร่วมกับคณะกรรมการระดับอาเภอ (กรณีเปิดให้บริการโดยไม่มี
ใบอนุญาต) ตาบลทะเลบก
- ร่วมโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สานักงาน
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดดาว อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี
- เสนอหนังสือนายอาเภอรายงานการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตาบลทะเลบก (กรณีเปิด
ให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต)
- ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และจริยธรรมในการปฎิบัติงานด้านวัฒนธรรม
ประจาปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- ประสานงานประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอดอนเจดีย์ การจัดทาแผนงานโครงการของสภาวัฒนธรรม
อาเภอดอนเจดีย์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- ร่วมโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทองโดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง
4.1.12 นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามสัญญายืมเงินโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทาง
การปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามหนังสือแจ้งผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี ขอใช้สถานที่จัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และหนังสือแจ้ง
กลุ่มเปูาหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้ง สภ.ศรีประจันต์ / สาธารณสุขอาเภอ
และเทศบาลตาบลวังยาง ตรวจสถานประกอบการฯ “ร้านคาราโอเกะ”
- ประสานงาน/ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามขออนุมัติเบิกเงินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
- จัดทาบัญชีมอบหมายหน้าที่แนบท้ายคาสั่งโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัด
สุพรรณบุรี
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- ร่วมประชุมโครงการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรม
ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามรายงานขออนุญาตจัดจ้างโครงการประชุมสร้างความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามสัญญายืมเงินโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี
สู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- ตรวจสถานประกอบการฯ “ร้านคาราโอเกะ” เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ณ ตาบล
วังยาง
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้งจังหวัดฯ รายงานผลการตรวจสถานประกอบการฯ
“ร้านคาราโอเกะ” เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
- ประสานงานและจัดสถานที่เพื่อจัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รายงานผลการจัดโครงการ
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาแบบเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
- ร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดดาว อาเภอบางปลาม้า
- ประสานงานและส่งแบบเสนอของบประมาณ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอศรีประจันต์ เพื่อให้ทปี่ ระชุม
สภาวัฒนธรรมอาเภอศรีประจันต์ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
- จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการลานธรรม
ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามรายงานขออนุญาตจัดจ้างโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า
ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงานเรื่องสถานที่จัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และพบวิทยากร อาจารย์ศิริ โพธินาม ณ อบจ.สุพรรณบุรี
- ติดตาม/ประสานงานประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอศรีประจันต์ เรื่องการจัดแผนของบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
- จัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สงั คมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี
- ร่วมจัดโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
4.1.13 นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- การร่วมอบรมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย สานักงาน ก.พ.
- การร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๖
- การร่วมกิจกรรมโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวาราวดีศรีอู่ทองโดยอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
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- การประสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อดาเนินโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖
- การประสานงานสภาวัฒนธรรมอาเภอด่านช้างเพื่อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
4.1.14 นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- ประสานลานธรรมลานวิถีไทย (วัดสามชุก) การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
- ร่วมประชุมการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัด
ที่มีศูนย์ (ศพอ.) ที่มีน้อยกว่า ๑๐ ศูนย์
- ร่วมโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์
จากัด อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมพิธีเปิดโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย “วัดดาว” อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- ขออนุมัติเบิกเงินถวายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ ระดับจังหวัด (วัดเขาดิน)
- ประสานวัดวิมลโภคาราม ใบสาคัญรับเงิน
- บันทึกเสนอ เรื่อง โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ ระดับจังหวัดเพื่อถวาย
เกียรติบัตร
- แจ้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์
(ศพอ.) ทุกแห่ง
- ร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมอาเภอสามชุก ณ ที่ว่าการอาเภอสามชุก
4.1.15 นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 255๖
- การสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ปัญญาเด็กติดเกม และกระบวนการต้นทุนชีวิตสู่การเสริมสร้าง
บริบททางวัฒนธรรม การลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานรูปเล่ม
- ร่วมต้อนรับการมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี ฯพณฯดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศ.ดร.บ่อแสงคา วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ
- ร่วมออกเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ณ อาเภอสามชุก ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี วันที่ ๒๑ มิถุนายน ณ วัดวังน้าเย็น ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
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- เข้าร่วมกิจกรรมเสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ครั้งที่ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กับ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.16 นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ
 ส่งรายงานผล การกาชับการปฏิบัติตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม (อาเภอ
ขอความร่วมมือให้รายงานทุกวันที่ ๒ ของเดือน)
 หนังสือเสนอนายอาเภอฯ แจ้งคณะกรรมการ เรื่อง การตรวจสอบสถานประกอบการฯ
 หนังสือเสนอนายอาเภอ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน
ประจาปี ๒๕๕๖
 ส่งหนังสือถึง อปท. แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า
ค่านิยม คนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

- โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยดาเนินการดังนี้
 เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
 หนังสือขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการ / เจ้าคณะจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมและ
ร่วมเวียนเทียน
 หนังสือขอความร่วมมือนายอาเภอเมืองฯ ประชาสัมพันธ์ระบบไฟวิ่ง ณ สี่แยกแขวง
การทาง
 หนังสือขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 หนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรม
- ร่วมโครงการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาม พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารเอนกประสงค์ ๒ สหกรณ์การเกษตร
ศรีประจันต์ จากัด
- ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการฯ เพื่อใช้สาหรับประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
ในเขตพื้นทีอ่ าเภอเมืองฯ ณ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองฯ และพื้นที่ตาบลท่าระหัด จานวน ๗ แห่ง
- หนังสือเสนอผู้ว่าฯ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการฯ
- ประสานประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองฯ เรื่อง แจ้งสภาวัฒนธรรมตาบลจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสภาวัฒนธรรมตาบล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อของบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- หนังสือเสนอผู้ว่าฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาความเหมาะสม
การขอพระราชทานใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวว่า “๖๐ พรรษาเฉลิมราชกุมารี” และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญ
อักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่หน้าจั่วทรงไทยเรือนพิพิธภัณฑ์ ณ วัดเดิมบาง
- ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
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- ร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยม คนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี
- ร่วมโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
4.1.17 นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- จัดทาเรื่องขอเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 โรงเรียน
บางลี่วิทยา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
- จัดนิทรรศการ ณ วัดวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- ขอมีบัตรประจาตัวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ จานวน 4 ราย
- จัดทารายงานการดื่มสุรา ประจาเดือนมิถุนายน 2556
- รายงานการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ประจาเดือนมิถุนายน 2556
- ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
4.1.18 นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- จัดทารายงานงบการเงินดอกผลเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
- ร่วมเป็นคณะทางานประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- จัดทาเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ ประจาปี ๒๕๕๖ ส่งมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
- เป็นคณะกรรมการตรวจร้านเกมและร้านคาราโอเกะ ในเขตพื้นที่อาเภอด่านช้าง จานวน ๒ ร้าน
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษาและคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมเป็นคณะทางานโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัย
พยาบาลพระบรมราชชนนี
- จัดทาเอกสารเสนอของบประมาณการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ ประจาปี ๒๕๕๗ ส่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอาเภอหนองหญ้าไซ เพื่อจัดทาโครงการเสนอของบประมาณ
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรี
4.1.19 นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- รายงานการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานประจาเดือนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- เตรียมข้อมูลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งคัดเลือกสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ประชาสั มพัน ธ์ โ ครงการผลิ ตสื่ อ พื้นบ้าน เพื่อรณรงค์การสร้ างค่านิ ยมพื้นฐาน ประจ าปี ๒๕๕๖
ทางเว็บไซด์ youtube.com และทาง facebook ของสานักงาน
- ร่ว มออกจั ดนิ ทรรศกาลวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ณ อ.บางปลาม้า อ.ศรีประจันต์ และวิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
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- ร่วมเป็นคณะทางานโครงการประกวดผลิตสื่อ (หนังสั้น) ในหัวข้อ เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคม
น่าอยู่
- เข้าร่วมกิจกรรมเสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูต
- เข้าร่วมพัฒนาประสิทธิภาพ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม
- เข้าร่วมประชุมสัมมนา อภิปรายการจัดผังเมืองเก่าสุพรรณบุรี ณ โรงแรมศรีอู่ทอง
- รวบรวมผลการดาเนินงานตามแบบการตรวจราชการโครงการของกรมการศาสนาในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อรายงานส่งกรมการศาสนาดาเนินการต่อไป
4.1.20 นางชูศรี สาราญพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2556 คือ
- รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จานวน ๖ ราย เป็นร้านวีดิทัศน์ประเภท
เกมการเล่น จานวน ๕ ราย เป็นร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ จานวน ๑ ราย ส่งตรวจสอบประวัติ
พิมพ์ลายนิ้วมือ ๕ ราย
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จานวน ๔ ราย เป็นร้านวีดิทัศน์
ประเภทเกมการเล่น ๓ ราย เป็นร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ จานวน ๑ ราย
- ออกหนังสือแจ้งข้อกฎหมายร้านคาราโอเกะในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์ จานวน ๑ ราย และตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จานวน ๔ โรง
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาแผนงานโครงการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น) สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”
- เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงานสภาวัฒนธรรม ณ สหกรณ์การเกษตรอาเภอศรีประจันต์
- ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโต๊ะข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม
พลายแก้ว
- ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานบริการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ที่ว่าการอาเภอสองพี่น้อง
- เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจั ด นิ ท รรศการวั ฒ นธรรมอาเซี ย นตามโครงการบริ ก ารประชาชนของจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ณ วัดวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า
- เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
4.1.21 นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบั ติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 คือ
- ตรวจสอบและกลั่นกรองแฟูมเสนองานของฝุายบริหารทั่วไป และแฟูมเสนองานของกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม
- ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
- จัดทารายงานการประชุมประจาเดือนมิถุนายน 2556
- ดูแลเรื่องกาหนดการประชุมของวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมกิจกรรมเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน ณ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
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- เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการพัฒ นาบุคลากรของส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
- น าภาพการจั ด กิ จ กรรม / โครงการของส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ผยแพร่ ท าง
facebook
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปี 2556 ให้สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 2,136,814 (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) นั้น
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นจานวน
1,767,180.56 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.70
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ คือ ร้อยละ 69.00 เปอร์เซ็นต์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3 งานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- กาหนดการตรวจราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5
สิงหาคม 2556
ด้ว ยกลุ่ มยุ ทธศาสตร์ และเฝู า ระวั งทางวัฒ นธรรม ได้ป ระสานไปยังส านัก ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อขอกาหนดการเข้าตรวจราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5
สิงหาคม 2556 โดยนางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามคาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 218/2555 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
วั ฒ นธรรม ประจ าปี ง บประมาณ 2556 ขอความร่ ว มมื อ ผู้ รั บผิ ดชอบจั ดส่ งข้ อมู ลให้ กลุ่ มยุ ทธศาสตร์ เฝู าระวั ง
ทางวัฒนธรรม เพื่อนาข้อมูลการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้ตรวจราชการทราบ
- โครงการจัดประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น) สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”
ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดผลิตสื่ อสร้างสรรค์ (หนังสั้น)
สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ ” ชิงเงินรางวัลพร้อม
เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 รุ่นนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
รุ่นที่ 2 รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- โครงการสานสายใยในครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝูาระวังทางวัฒนธรรม มีกาหนดการจัดโครงการสานสายใยในครอบครัว ล้อมรั้วด้วย
วัฒนธรรม ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มเปูาหมาย
คือ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ พร้อมด้วยพ่อ แม่ และผู้ปกครอง โดยเชิญนางสาวอรพิมพ์ รักษาผล (นักพูด
ร้อยศพ) เป็นวิทยากรในการบรรยาย
มติที่ประชุม รับทราบ

- 15 –
4.4 งานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- โครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556
จังหวัดสุพรรณบุรี มีกาหนดการจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2556 ระหว่างวันที่ 22 – 24
กรกฎาคม 2556 กาหนดแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 13.00 น. ณ วัดสว่างอารมณ์
โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานกับวิทยาลัยนาฎศิลปสพรรณบุรี เพื่อจัดชุดการแสดงในวันดังกล่าว
และมีกาหนดการจัดงาน ดังนี้
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร และในเวลา 18.00 น. มีพิธี
ถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอาเภอทุกอาเภอ
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 มีพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี
2556
และขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณแยกแขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ฯพณฯ ท่านสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้
- โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วย
นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอทั้ง 10 อาเภอ ได้ลงไปเก็บข้อมูลภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ณ บ้านห้วยหินดา
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เชิญอาจารย์ดวงรัตน์ บุญวัน ครูชานาญการพิเศษ มาชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทางานวิจัยให้นักวิชาการวัฒนธรรมทราบ ทั้งนี้ จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
อีกครั้งหนึ่ง และมีกาหนดการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดเสวนา ประมาณเดือนสิงหาคม 2556
- โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปี ๒๕๕๖
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการลานธรรม
ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว ตามคาสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยจะดาเนินการ
ออกติดตาม ในวันที่ ๔ ,๘ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามปฏิทินที่แนบฯ
- โครงการฉลองพุทธชยันตี (การจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ)
กรมการศาสนา ได้จัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อาเภอละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จึงขอความร่วมมือนักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม แจ้งแผนการจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุให้นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนการร่วมกิจกรรม และติดตาม
ประเมินผลต่อไป
- โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจาปี ๒๕๕๖
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมการศาสนากาหนดให้จังหวัดสุพรรณบุรี ดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยกาหนดกิจกรรมในการดาเนินงาน ดังนี้
 กิจกรรมการคัดเลือกศูนย์ฯ ต้นแบบ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกวัดเขาดิน ตาบลเดิมบาง
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 กิจกรรมการติดตามการดาเนินงานของ ศพอ. (ตรวจเยี่ยม) ทุกแห่ง
 กิจกรรมติดตามมาตรฐานศูนย์ ศพอ. ตามแบบ มฐ ๑
 การเตรียมการรับผู้ตรวจราชการ ฯ ของ ศพอ. วัดเขาดิน
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- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีกาหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดปุาเลไลยก์
วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีกาหนดจัดกิจกรรมเจริญนพเคราะห์ / สืบชะตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- การเข้ารับการอบรมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย สานักงาน ก.พ.
นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ได้เข้ารับการอบรมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่
ในราชการไทย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2556 ผลที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ คือ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทางานกับผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ เป็นโอกาสที่จะได้สร้างเครือข่ายและสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป และในส่วนเนื้อหาด้านวิชาการอยู่ระหว่างการรวบรวม
สรุปจัดทาเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีทราบต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
ลงชื่อ
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางกาญจนา เดชสอน )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

