รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 7 / ๒๕๕6
วันพุธที่ 31 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. นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์
๙. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ
๑๐. นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ
๑๑. นางสายหยุด พลเสน
๑๒. นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ
๑๓. นางวรรณพร มัจฉา
๑๔. นายทักสุรินทร์ นาโสก
๑๕. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์
๑๖. นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
๑๗. นางชูศรี สาราญพานิช

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
๒. นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์
๓. นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ไปราชการ)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ไปราชการ)
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ (ลาปุวย)

/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วัฒนธรรมจั งหวัดสุ พรรณบุ รี ได้ กล่ าวขอบคุณข้าราชการ และเจ้ าหน้าที่ ส านักงานวัฒนธรรมทุก ท่าน
ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย
๑. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556 โดยวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกับผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝูาระวังทางวัฒนธรรม
เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษา และขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้
ผลการประกวดเทียนพรรษา
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อาเภออู่ทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ อาเภอหนองหญ้าไซ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ อาเภอด่านช้าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ได้แก่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาเภอสองพี่น้อง
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ประกอบด้วย อาเภอดอนเจดีย์ อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอบางปลาม้า
อาเภอศรีประจันต์ อาเภอสามชุก
ผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อาเภอด่านช้าง และอาเภอสองพี่น้อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ประกอบด้วย อาเภอดอนเจดีย์ อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอบางปลาม้า
อาเภอศรีประจันต์ อาเภอสามชุก อาเภอหนองหญ้าไซ อาเภออู่ทอง
และได้มีพิธีมอบรางวัลไปเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓0 กรกฎาคม
2556
2. โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร และในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒556 จั งหวัดสุ พรรณบุ รี ได้จั ดพิธี เลี้ ยงภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จานวน 62 รูป เนื่องในวันเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โดยวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/๒๕๕6
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
/ระเบียบ...

-3ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา
4.1 การปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอ
การปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอต่าง ๆ ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานหากได้รับการ
ประสาน และขอความร่วมมือในเรื่องใด ๆ จากหน่วยงานอื่น ขอให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และคานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักวิชาการ
วัฒนธรรมประจาอาเภอให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้ส่งเอกสารการเบิกเงิน
รอบสุดท้าย ภายในวันที่ ๒ กันยายน 2556 เพื่อให้ฝุายบริหารทั่วไป ได้ทาการตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ข่าว
การจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวของสานักงานฯ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกรกฎาคม กันยายน 2556 ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15
กันยายน 2556 โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้อานวยการ
กลุ่ม
ยุ ทธศาสตร์ และเฝู าระวัง ทางวัฒ นธรรม หั ว หน้าฝุ ายบริห ารทั่ว ไป และนัก วิช าการวัฒ นธรรมช านาญการพิเศษ
เขียนบทความลงในวารสารประชาสัมพันธ์ข่าว คนละ จานวน 1 หน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การดาเนินงานตามโครงการของสานักงานฯ
การดาเนินงานตามโครงการของสานักงานฯ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เช่น โครงการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2556 โครงการประชุมคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ให้เร่ง
ดาเนินการ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อในเดือนกันยายน 2556 จะได้ทาการ
ตรวจสอบงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาจต้องลงพื้นทีไ่ ปตามวัด และสถานที่ ในอาเภอต่าง ๆ
และในปีงบประมาณ 2557 ขอให้ข้าราชการทุกท่านดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคานึงถึงประสิทธิผลสูงสุด เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan)
ด้วยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กาหนดให้ข้าราชการทุกคนจัดทาแผนปฏิบัติงาน
รายบุคคล เป็นประจาทุกเดือน และให้ถือว่าเป็ นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ โดยส่งแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล
ให้ฝุายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอวัฒนธรรมจังหวัด หากข้าราชการคนใดไม่ส่ ง
แผนปฏิบั ติ งานรายบุ คคลภายในเวลาที่กาหนด ให้ รายงานและจะถือ ว่าไม่ ประสงค์ ขอรั บคะแนนการประเมิ นผล
การปฏิบัติงานในเดือนนั้น และให้นักวิชาการวัฒนธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ได้ประสาน
และร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกัน ในที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ตามลาดับ จานวน ๑๗ คน โดยสรุปดังนี้
/4.5.1 นาง…

-44.5.1 นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 คือ
- แนะนาให้คาปรึกษาในการ จัดโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบ กลั่นกรองแฟูมงานในกลุ่ม
ส่งเสริมฯ เกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดทางานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง จังหวัด
สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ณ บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง
- ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทไทยและการแสดงแบบไทย ในการคัดเลือก
ยุวสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
- ร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
- ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
ณ วัดสว่างอารมณ์ ตาบลพิหารแดง อาเภอเมืองฯ
- ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตาบลคนดีศรีสุพรรณ ปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ก.ค. ๕๖
- ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอาเภอ และร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
การประกวดเทียนพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖ (๒๒-๒๓ ก.ค.๕๖)
- ร่วมงานพิธีสวดนพเคราะห์เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
4.1.2 นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 คือ
- การควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน บันทึกเสนอความเห็น ให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มฯ
- รายงานการจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะจังหวัดสุพรรณบุรี
- การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตามประเมินผล (E – Project
Tracking) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- นานิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเผยแพร่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สุพรรณบุรี
- การตรวจสถานประกอบการตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และประเมิน
ร้านเกมสีขาว อาเภอสองพี่น้อง และอาเภอดอนเจดีย์
- จัดทาโครงการสานสายใยในครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม
- โครงการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
- เตรียมข้อมูลจัดทารายงานการตรวจราชการ รอบ ๓
- ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
- ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
/- ประชุม…

-๕- ประชุมเพื่อจัดทาข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
- รายงานผลการเปรียบเทียบคดีที่แล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ร่วมจัดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
- ประชุมคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมเลือกสรรผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสืบทอดศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งในสถานศึกษา
- ร่วมโครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ชุด “บทเพลงแห่งแผ่นดิน”
- รายงานการดาเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี
กับ มณฑลเสฉวน พร้อมไฟล์ภาพการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เพื่อกระทรวงมหาดไทยใช้เป็นข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส ๓ ให้สานักตรวจฯ
- ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
- ร่วมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4.1.3 นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- ให้คาปรึกษา แนะนา กลั่นกรองแฟูมงานด้านศาสนา
- ออกตรวจติดตามผลการดาเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จานวน ๑๒ แห่ง
- ออกตรวจติดตามผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จานวน ๗ แห่ง
- ประสานงานการจัดทาข้อมูล ของ ศพอ.วัดเขาดิน เพื่อรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่และร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก
- เป็นคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขอพระบรมราชูปถัมภ์ วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
- ประสานงานการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ และการจัดงานวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
- ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วิหารวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร

/- ปฏิบัติหน้าที่…

-6- ปฏิบัติหน้าที่และร่วมงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณ
แยกแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1
- ร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- กากับ ติดตาม ประสานงานกรมการศาสนา ในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.4 นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- การกากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน และการเสนองาน ของฝุายบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบ และกลั่นกรองแฟูมเสนอการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การจัดทาบันทึกการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าการศึกษาบุตร ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกของสานักงาน
- การเขียนเช็คสั่งจ่ายของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การกากับ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับพัสดุ อาคาร สถานที่ของสานักงานวัฒนธรรมฯ
- การปฏิบัติงานด้านการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการ
- การรวบรวมเอกสาร IP ของข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
- การประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ จังหวัดระยอง
- การดาเนินการเรื่องการโอนย้ายข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การร่วมโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษาฯ
- การประสานและจัดทาหนังสือการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันหัวหน้าส่วนราชการ
- การเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
- การเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจาปี ๒๕๕๖
- การเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ
- การเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรุงเทพมหานคร
- ร่วมงานรัฐพิธีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
4.1.5 นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 คือ
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนกัน ตามระบบ GFMIS
จานวน ๕๖ รายการ จานวนเงิน ๓๖๕,๕๑๒.๘๗ บาท
- รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน ๘ ราย จานวนเงิน ๘,๕๐๐.- บาท และรับเงิน นาส่งเงินแทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๔ รายการ จานวนเงิน ๘,๕๐๐.- บาท
- จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๕ รายงาน
/- จัดทา…

-7- จัดทารายงานการเงินประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
- จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
- คุมสัญญาการยืมเงิน รับสัญญาการยืมเงิน จานวน ๔ สัญญา และล้างสัญญาการยืมเงิน
จานวน ๔ สัญญา
- เข้าร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๖
- เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจาปี ๒๕๕๖
- เข้าร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- เข้าร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ จังหวัดระยอง
4.1.6 นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- ร่วมกิจกรรมวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง ณ บ้านห้วยหินดา
อาเภอด่านช้าง
- ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมเลือกสรรผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการสืบทอดศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุพรรณบุรี
- ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการลานธรรม ลานวิ ถี ไ ทย ประจ าปี ๒๕๕๖
ณ วัดกุ่มโคก คริสจักรพรประสาท วัดสามชุก วัดพยัคฆาราม อาเภอสามชุก และอาเภอศรีประจันต์ อาเภอเดิมบางนางบวช วัดเขาพระ วัดสามชุก และวัดพยัคฆาราม
- ร่วมจัดงานรั ฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่ว มแถลงข่ าวการจัดงานประกวด
เทียนพรรษา
- ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร
- ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภออู่ทอง
ร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้
- เข้าร่วมโครงการประชุมทาความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตาม
พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภออู่ทอง
ร่วมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และแจกวารสารสานักงานวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ ๒ จานวน ๑๖๐ ฉบับ
- ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดปุาเลไลยก์
วรวิหาร
/- ร่วมกิจกรรม…

-8–
- ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
ณ สี่แยกแขวงการทางสุพรรณบุรี ที่ 1
- ร่วมกิจการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รับลงทะเบียนการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบ
กิจการตาม พรบ. ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการตัดสินการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย
(๒๕๕๕-๒๕๕๖)
4.1.8
นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 คือ
- ร่วมกิจกรรมวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง ณ บ้านห้วยหินดา
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ร่ ว มประเมิ น ผลโครงการลานธรรม ลานวิ ถี ไ ทย วั ด ดาว อ.บางปลาม้ า วั ดโพธิ์ อ้ น
อ.สองพี่น้อง วัดโภคาราม อ.อู่ทอง วัดมะนาว อ.เมืองฯ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองฯ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ไปราชการร่วมติดต่อประสานงานโครงการขับเคลื่อนมาตรปูองกันแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
และเสริมสร้างต้นทุนชีวิต ณ ในเขตพื้นที่ตาบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ร่วมประเมินผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง คริสตจักรพรทวี
อ.หนองหญ้าไซ วัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ร่วมประเมินผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช คริสตจักร
พรประสาท อ.เดิมบางนางบวช วัดสามชุก อ.สามชุก วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ร่วมจัดงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายมหาราช และร่วมแถลงข่าวการจัดงานประกวด
เทียนพรรษา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ไปวัดเดิมบาง เพื่อดูความเหมาะสมสถานที่ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญ
ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มี กรรเจียกจร ประดิษฐานประดับหน้าจั่วทรงไทยอาคารพิพิธภัณฑ์
ณ วัดเดิมบาง ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ร่วมตรวจติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเขาดิน
อ.เดิมบางนางบวช วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- เสนอเรื่องการตรวจสอบสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อใช้สาหรับประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต (ร้านเอส ที เน็ต ตาบลบ่อกรุ)
- ขอแจ้งหลักเกณฑ์การประกวดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
- เสนอเรื่องการตรวจสอบสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อใช้สาหรับประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต (ตาบลหัวนา)
/- ขอความ…

-9- ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
- นาวารสารสานักงานวัฒนธรรมมอบสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จานวน
๑๕๐ ฉบับ
- ร่วมตรวจติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสระด่าน
อ.ดอนเจดีย์ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ
- ร่วมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา เวียนเทียน ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมพิธีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
- ร่วมตรวจติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสกุณปักษี
อ.เมืองฯ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ วัดสามจุ่น อ.ศรีประจันต์
- ประสานโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปลัดอาเภอ/ปลัดเทศบาล/
ปลัด อบต. อาเภอเดิมบางนางบวช จานวน ๑๖ แห่ง
- ตรวจร้านเกม ตาบลหัวนา ๑ แห่ง
- ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมตรวจติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดเทพพิทักษ์ อ.สองพี่น้อง
- ประชุมประจาเดือนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.10 นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- เขียนบทความและให้คาปรึกษาการจัดทาวารสารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวม
ข้อมูลโดยการสอบถามจากประชาชนในท้องถิ่น , เรียบเรียงเขียนเป็นบทความ , จัดทาภาพประกอบบทความ
- ตรวจและรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
- ร่วมตรวจติดตามผลดาเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นพิธีกรและร่วมงานโครงการรอบรั้วด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมงานโครงการวิจัยภูมิปัญญาชาวกะเหรี่ยงในการใช้สมุนไพร ณ บ้านห้วยดินดา
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
/- ถ่ายภาพ…

- 10 - ถ่ายภาพและร่วมงานอุปสมบทหมู่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ณ วัดไทรงามธรรมธราราม
- ถ่ายภาพและร่วมติดตามการจัดทารถเทียนพรรษาของอาเภอต่างๆ จังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมโครงการฝึกหักนักสวดพระมหาชาติคาหลวง ประจาปี ๒๕๕๖ ของกรมการศาสนา
ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
- ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
- ถ่ายภาพและร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
ณ สี่แยกแขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นศาสนพิธีกรและพิธีกรในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์วรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นพิธีกรและร่วมงานโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ณ โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี
4.1.11
นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 คือ
- ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกระเหรี่ยง ณ หมู่ที่ ๖
บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอาเภอดอนเจดีย์
- ส่งมอบวารสารประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรม
อาเภอดอนเจดีย์ เจ้าคณะอาเภอดอนเจดีย์
- เสนอหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ลงนาม อนุมัติโ ครงการ,แต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ,ขอความร่ว มมือเจ้าคณะจังหวัดสนับสนุนการจัดพิธี ,
แจ้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ,แจ้งนายอาเภอแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรม,
แจ้งสถานีวิทยุและนายอาเภอเมืองดาเนินการประชาสัมพันธ์
- เสนอหนังสือนายอาเภอลงนามขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- นาส่งวารสารสายตรงศาสนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ร่วมคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดบ้านกล้วย
อาเภอด่านช้าง, คริสตจักรพรทวี อาเภอหนองหญ้าไซ วัดดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
- ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
- ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนพรรษา ณ วัดสว่างอารมณ์
- ร่วมติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเขาดิน
อาเภอเดิมบางนางบวช
/- เสนอ…

- 11 - เสนอหนังสือนายอาเภอลงนามแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
- นาส่งหนังสือแจ้งประธานสภาวัฒนธรรมตาบล เรื่องระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
- ดาเนินกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดร่วมกับอาเภอดอนเจดีย์
- ตรวจสอบสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑ ในการจัดระเบียบ
สังคม จานวน ๘ แห่ง และสั่งพักใบอนุญาตร้านตาลคู่คาราโอเกะ ตาบลสระกระโจม
- ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณสี่แยกแขวงสุพรรณบุรีที่ ๑
- ร่วมติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองทราย
อาเภอหนองหญ้าไซ วัดสระด่าน อาเภอดอนเจดีย์ วัดสกุลปักษี อาเภอเมืองฯ
- ติดต่อประสานปลัดเทศบาล และปลัดอบต. เพื่อเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ตามพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑
- จัดทาเอกสารเพื่อส่งใช้เงินยืมโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
- ดาเนินการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- เสนอหนังสือนายอาเภอลงนามแจ้งคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์
ประเภทเกมการเล่น ตาบลไร่รถ
- ติดตามรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุตามโครงการเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ณ วัดธัญญวารี
4.1.12 นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- ร่ ว มลงพื้น ที่เก็บ ข้อมูล โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง กิจกรรมการวิจัยองค์ความรู้
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกระเหรี่ยง ณ อาเภอด่านช้าง
- ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอ/
เจ้าคณะอาเภอศรีประจันต์ และส่งหนังสือการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ส่งเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า
ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และจัดเตรียมแบบประเมินติดตามผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ณ วัดดาว อาเภอบางปลาม้า /วัดโพธิ์อ้น อาเภอสองพี่น้อง /วัดโภคาราม อาเภออู่ทอง /วัดมะนาว และวัดปุาเลไลยก์ฯ
อาเภอเมืองฯ
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามแจ้งประธานสภาวัฒนธรรมตาบล/อาเภอ/จังหวัด
จัดส่งระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อตกลงความร่วมมือ

- 12 - หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้ง สภ.ศรีประจันต์/สาธารณสุขอาเภอ
และอบต.วังน้าซับ ตรวจสถานประกอบการฯ “ร้านเกม”
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้งส่วนราชการ อปท.ทุกแห่ง ขอความ
ร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจาปี ๒๕๕๖
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ณ วัดบ้านกล้วย อาเภอด่านช้าง /คริสตจักรพรทวี อาเภอหนองหญ้าไซ /วัดดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ณ วัดกุ่มโคก /คริสตจักรพรประสาท อาเภอเดิมบางนางบวช /วัดสามชุก อาเภอสามชุก และวัดพยัคฆาราม อาเภอ
ศรีประจันต์
- ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
- ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ วัดสว่าง
อารมณ์ อาเภอเมืองฯ
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามอนุมัติเบิกเงินการติดตามประเมินผลโครงการลานธรรม
ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการลงแผนปฏิบัติการของบประมาณประจาปี ๒๕๕๗ ในนามสภา
วัฒนธรรมจังหวัดฯ และหนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามแจ้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช
- ตรวจสถานประกอบการฯ “ร้ า นเกม” เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต
ณ ตาบลวังน้าซับ
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้งจังหวัดฯ รายงานผลการตรวจสถาน
ประกอบการฯ “ร้านเกม” เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามหนังสือแจ้ง อปท. ทุกแห่ง ขอความร่วมมือจัด
กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ประชุมสัมมนาโครงการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี ๒๕๕๖:การสัมมนาทาง
วิชาการเรื่องสุวรรณปุระฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดสามจุ่น และวัดม่วงเจริญผล อาเภอศรีประจันต์
- ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดปุาเลไลยก์ฯ
- ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ บริเวณแขวงการทาง
สุพรรณบุรี ที่ ๑
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ณ วัดหนองทราย อาเภอหนองหญ้าไซ /วัดสระด่าน อาเภอดอนเจดีย์และวัดสกุณปักษี อาเภอเมืองฯ
/- ร่วมจัด…

- 13 - ร่วมจัดสถานเพื่อจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์ฯ
- ร่ ว มพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ นพเคราะห์ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วิหารหลวงพ่อโต
วัดปุาเลไลยก์ฯ
- ประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ส่ งหนั งสื อแจ้ งระเบียบกระทรวงวัฒ นธรรมว่าด้ว ยกองทุนส่ งเสริมงานวัฒ นธรรมจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อตกลงความร่วมมือ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมตาบล/อาเภอ และประสานงานเจ้าคณะอาเภอ
ศรีประจันต์ รายงานผลการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี “พระบรมสารีริกธาตุ”
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดเทพพิทักษ์ อาเภอสองพี่น้อง
4.1.13 นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 คือ
- การร่วมติดตามผลโครงการลานบุญ ลานวิถีไทย วัดบ้านกล้วย อาเภอด่านช้าง คริสตจักรพรทวี
อาเภอหนองหญ้าไซ วัดดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
- การร่วมงานแถลงข่าวการแห่เทียนพรรษา ณ วัดสว่างอารมณ์ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- การร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- การลงพื้นที่ประสานงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- การรายงานผลโครงการของสภาวัฒนธรรมอาเภอด่านช้างเพื่อเสนอโครงการเพื่อเสนอ
ของบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- การดาเนินการกากับดูแลร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง
- ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- การประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประจาอาเภอด่านช้าง
- โครงการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
- โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การประสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อดาเนินโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- การประสานงานสภาวัฒนธรรมอาเภอด่านช้างเพื่อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

/4.1.14 นาง...

- 14 4.1.14 นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- ร่วมประชุมการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี และ
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านห้วยหินดา
- ร่วมประเมินโครงการลานธรรม-ลานวิถีไทย อ.บางปลาม้า,อ.สองพี่น้อง,อ.เมืองฯ ร่วมประเมิน
โครงการลานธรรม-ลานวิถีไทย อ.ด่านช้าง,อ.หนองหญ้าไซ,อ.ดอนเจดีย์
- ร่วมประเมินโครงการลานธรรม-ลานวิถีไทย อ.เดิมบางนางบวช,อ.สามชุก,อ.ศรีประจันต์
- ร่วมจัดงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่วมแถลงข่าวการจัดงานประกวด
เทียนพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
- ออกติดตามประเมินผลและประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน
อ. เดิมบางนางบวช
- เสนอหนังสือแจ้ง อปท. เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
- เสนอหนังสือสือแจ้ง อปท. เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอสรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- เสนอหนังสือแจ้ง อปท. โครงการประชุมชี้แจงเสริมสร้างคามรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ร่วมกิจกรรมโครงการ “อัครดุริยางศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ชุด “บทเพลงแห่งแผ่นดิน”
- ออกติดตามประเมินผลและประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
อ.ศรีประจันต์
- ร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา (เวียนเทียน)
และวันเข้าพรรษา ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ออกติดตามประเมินผลและประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ อ.เมืองฯ
- ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอสรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รับรายงานตัวและเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรมแรม
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ออกติดตามประเมินผลและประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ณ อาเภอสองพี่น้อง

/4.1.15 นาย…

- 15 4.1.15 นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255๖ และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ปัญญาเด็กติดเกม และกระบวนการต้นทุนชีวิตสู่การ
เสริมสร้างบริบททางวัฒนธรรม การลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานรูปเล่ม นาเสนอผลการสารวจฯ ในที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอด่านช้าง
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๒๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมประชุมโครงการสานสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้ารับการอบรมโครงการฝึกหัดนักสวดพระมหาชาติคาหลวง ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมโครงการเจริญระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสองพันบุรี นาเสนอผลการดาเนินงานของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงานการปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4,350 โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
4.1.16 นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ
เพื่อส่งรายงานผล การกาชับการปฏิบัติตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม (อาเภอ
ขอความร่วมมือให้รายงานทุกวันที่ ๒ ของเดือน)
เพื่อหนังสือเสนอนายอาเภอฯ แจ้งคณะกรรมการ เรื่อง การตรวจสอบสถานประกอบการฯ
- โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยดาเนินการดังนี้
 เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ

/ หนังสือ…
- 16  หนังสือขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการ / เจ้าคณะจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม และร่วม
เวียนเทียน
 หนังสือขอความร่วมมือนายอาเภอเมืองฯ ประชาสัมพันธ์ระบบไฟวิ่ง ณ สี่แยกแขวงการทาง
 หนังสือขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
หนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรม
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ
เพื่อนาหนังสือเสนอนายอาเภอ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน
ประจาปี ๒๕๕๖
เพื่อส่งหนังสือถึง อปท. แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยม
คนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมโครงการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี ตาม พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารเอนกประสงค์ ๒
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
- ลงพื้น ที่ร่ วมตรวจสอบสถานประกอบการฯ เพื่อใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาต ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองฯ ณ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองฯ และพื้นที่ตาบลท่าระหัด จานวน ๗ แห่ง
- หนังสือเสนอผู้ว่าฯ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการฯ
- ประสานประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองฯ เรื่อง แจ้งสภาวัฒนธรรมตาบลจัดทาแผน
ปฏิบั ติการประจ าปี ของสภาวัฒ นธรรมตาบล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อของบประมาณจากกรมส่ งเสริม
กระทรวงวัฒนธรรม
- หนังสื อเสนอผู้ว่าฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณา
ความเหมาะสมการขอพระราชทานใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวว่า “๖๐ พรรษาเฉลิมราชกุมารี ” และขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่หน้าจั่วทรงไทยเรือนพิพิธภัณฑ์ ณ วัดเดิมบาง
- ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยม คนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
- ร่วมโครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
4.1.18 นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- เป็นคณะทางานการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง ณ บ้านห้วยหินดา
อาเภอด่านช้าง
- จัดทารายงานงบการเงินดอกผลเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖
/- จัดทา…

- 17 - จัดทาเอกสารเสนอของบประมาณการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ ประจาปี ๒๕๕๗
ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- นิมนต์พระสงฆ์/จัดภัตตาหารปิ่นโต/จัดดอกไม้ธูป เทียน โต๊ะหมู่บูชา /จัดจตุปัจจัยไทยธรรม
ในการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเข้าร่วมพิธี
- เป็นคณะทางานประเมินผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
- ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
ณ วัดสว่างอารมณ์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- ร่วมเป็นคณะทางานติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ณ วัดเขาดิน
- เสนอหนังสือ/ส่งหนังสือ ดังนี้
๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
๒. แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
๓. แจ้ งองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เรื่องโครงการประชุ มเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๔. แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการตามพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต จานวน ๒ แห่ง
- จัดทาเรื่องมอบเกียรติบัตร/ส่งเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามและวิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้อง (ค่ายขับร้อง) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนในวันอาสาฬบูชา ณ พระวิหารหลวงพ่อโต
วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- จัดกิจกรรมการประกวดเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมประชุมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกีฬา
- ตรวจสถานประกอบการร้านเกม จานวน ๒ แห่งในเขตพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ
เพื่อใช้สาหรับประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
4.1.20 นางชูศรี สาราญพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2556 คือ
- รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จานวน ๖ ราย เป็นร้านวีดิทัศน์
ประเภทเกมการเล่น จานวน ๕ ราย เป็นร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ จานวน ๑ ราย ส่งตรวจสอบ
ประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ๓ ราย
/- ออกใบอนุญาต…

- 18 - ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จานวน ๘ ราย
เป็นร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น ๗ ราย เป็นร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ จานวน ๑ ราย
- สั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านคาราโอเกะในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์ จานวน ๑ ราย และเข้าร่วม
ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์
- เข้าร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในพื้นที่อาเภอสองพี่น้อง
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, จัดทาแผนงานโครงการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น) สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสายใยในครอบครัวล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม ณ สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โต๊ะข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมพลายแก้ว
- จัดทาโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ โรงแรงกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมกิจกรรมประสานงานโครงการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
และเสริมสร้างต้นทุนชีวิต ณ อาเภอด่านช้าง
- เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชา ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณแขวงการทางและถนนเณรแก้ว
- เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดนพเคราะห์ ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงวัฒนธรรมได้จั ดสรรเงินงบประมาณ ประจาปี 2556
ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 2,289,714 (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่ บาทถ้วน) นั้น ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นจานวน
1,976,103.43 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามบาทสี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86.30
เปอร์เซ็นต์
- ตามที่ฝุายบริหารทั่วไป ได้รับหมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสตาร์ อาเภอเมืองฯ จังหวัด
ระยอง ซึ่งได้เข้ารับร่วมการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสานักบริหารกลางได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดทา
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) และได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานในตาแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรมระดับปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ชานาญการ ที่ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และระดับชานาญการพิเศษ เพื่อนาไปปรับปรุง
/แก้ไข...

- 19 แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และใช้เป็นคาบรรยายลักษณะงานของแต่ละตาแหน่ง และระดับ ของกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป
ตลอดจนได้ ท บทวนและเพิ่ ม เติ ม ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บ วี ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการสรรหา การบรรจุ
และการแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ การประเมินบุคคล ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
และตอบข้อซักถามต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ขอขอบคุ ณข้ าราชการ และเจ้า หน้ าที่ ทุกท่ านที่ใ ห้ ค วามร่ว มมื อในการด าเนิน การ
จั ด ประชุ ม เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ ภาพยนตร์ และวี ดิ ทั ศน์
พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ซึ่งการดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าเปูาหมายที่กาหนด
- การตรวจประเมิ นสถานประกอบการ ตามพระราชบั ญญั ติ ภาพยนตร์ และวี ดิ ทั ศน์
พ.ศ. 2551 ได้ดาเนินการตรวจประเมินฯ ไปเรียบร้อยแล้ว จานวน ๒ อาเภอ ได้แก่ อาเภอดอนเจดีย์ และอาเภอ
สองพี่น้ อง และวางแผนดาเนินการตรวจประเมินฯ อีกครั้ง ในวันที่ 5 – ๖ สิ งหาคม 2556 ได้แก่ อาเภออู่ทอง
และอาเภอหนองหญ้าไซ ตามลาดับ
- โครงการจั ดท าสรุ ปผลการด าเนิ นงาน ปี งบประมาณ 2556 ได้ ขอความร่ ว มมื อ
ให้ผู้รั บผิดชอบโครงการต่าง ๆ ของสานักงานฯ ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ประกอบภาพถ่าย และจัดส่งให้
นายทักสุ ริ นทร์ นาโสก ผู้ รับผิ ดชอบรวบรวมผลงาน ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2556 เพื่อจะได้ดาเนินการ
จัดทาเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 งานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานฯ ได้ดาเนินการจัดทา
วิจั ย องค์ความรู้ ภูมิปั ญญาสมุ น ไพรกะเหรี่ ย ง จังหวัดสุ พรรณบุรี ในวัน ศุกร์ที่ ๒ สิ งหาคม 2556 โดยมี การ
จัดเสาวนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรชาวกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยหินดา
ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเสาวนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชานาญ
การ ผู้นาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเสาวนาจะกล่าวถึง การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคของชาวกะเหรี่ยง
และในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เป็น ขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพรกะเหรี่ยง จังหวัด
สุพรรณบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากเก็บข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว จะมีการประชุมสรุปการดาเนินงานในระดับจังหวัดในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม
ขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กาหนดจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจาปี 2556 ในวันที่ 24 – 28 สิงหาคม
2556 และงานทิ้งกระจาดดิน ในวัน ที่ 1 - 4 กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สื บสาน
วัฒ นธรรมประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น อัน ดี ง าม และสื บทอดความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งชาวไทยกับ ชาวไทยเชื้ อ สายจี น
ที่มีมาเป็นเวลานาน โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการประกวด
โต๊ะไหว้เจ้า วันที่ 24 สิงหาคม 2556
/ทั้งนี้ จังหวัด…

- 20 ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กาหนดหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองไว้
ดังนี้
- ประเภทการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง มี ๒ ประเภท ได้แก่
 ประเภทหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/กลุ่ม
 ประเภทบุคคล
- รางวัลการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง
ประเภทหน่วยงาน องค์กร ชุมชน กลุ่ม
 รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 5,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เงินสด 3,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
เงินสด 2,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 รางวัลชมเชย มี ๔ รางวัล
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมองค์เจ้าพ่อหลักเมือง
ประเภทบุคคล
 รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 5,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เงินสด 3,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
เงินสด 2,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 รางวัลชมเชย มี ๔ รางวัล
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมองค์เจ้าพ่อหลักเมือง
ขณะนี้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อทาการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
รับสมัครผู้เข้าประกวด โต๊ะไหว้เจ้า พ่อหลักเมือง เรียบร้อยแล้ว
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า คณะกรรมการ
ฝุายนิทรรศการและกิจ กรรมทางพระพุทธศาสนาและคณะกรรมการฝุ ายประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา
๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้
จังหวัดและอาเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เตรียมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี และจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ฯ โดยมีตราสัญลักษณ์ ความหมาย และรูปแบบปูายประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ…

- 21 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑2 สิงหาคม 2556 ทั้งในช่วงเช้า
และช่วงค่า สาหรับในช่วงค่าแต่งกายผ้าไทยสีฟูา โดยพร้อมเพรียงกัน
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม
( นางกาญจนา เดชสอน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

