รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕6
วันศุกร์ที่ 3๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.3๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
........................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายประยุธ โอสธีรกุล
๒. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
๓. นางอริยา วงษ์ทองดี
๔. นางกาญจนา เดชสอน
๕. นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล
๖. นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย
๗. นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์
๘. นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์
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. นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
๑๘. นางชูศรี สาราญพานิช

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
๒. นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ (ไปราชการ)
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ (ลาปุวย)

/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี กาหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นี้
ซึ่งได้เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานวัฒนธรรมร่วมงานด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕6
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา
4.๑ แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan)
ด้วยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กาหนดให้ข้าราชการทุกคนจัดทาแผนปฏิบัติงาน
รายบุคคล เป็นประจาทุกเดือน และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ โดยส่งแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล
ให้ฝุายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอวัฒนธรรมจังหวัด หากข้าราชการคนใดไม่ส่ ง
แผนปฏิบั ติ งานรายบุ คคลภายในเวลาที่ กาหนด ให้ รายงานและจะถือ ว่าไม่ ประสงค์ ขอรั บคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานในเดือนนั้น การรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลยังคงมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับ
การจัดเก็บข้อมูล และขอให้จัดทารายงานผลฯ ของตนเองให้มีความกระชับ ไม่เกินคนละ ๑ หน้า พร้อมนี้ให้โอกาสทุกท่าน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน และหากข้าราชการคนใดมีแนวคิดที่จะปรับปรุง
งานของตนเอง หรื อมี แนวคิ ดที่ จะพั ฒนางานของส านั กงาน สามารถน าเสนอ เพื่ อจะได้ น ามาปรั บปรุ ง การปฏิ บั ติ งาน
ในปี ๒๕๕๗ ต่อไป และให้ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกันในที่
ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาเดือนสิงหาคม 2556
ตามลาดับ จานวน ๑7 คน โดยสรุปดังนี้

/4.1.1 นางสาว…

-34.1.1 นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 คือ
- การควบคุมกากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานบันทึกเสนอความเห็นให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มฯ
- การรายงานการจัดระเบียบร้านเกม คาราโอเกะ
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/(E-Project Tracking) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และตรวจประเมินร้านเกมสีขาว อ.เดิมบางนางบวช อ.หนองหญ้าไซ อ.อู่ทอง อ.บางปลาม้า อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์
อ.เมืองฯ และ อ.ด่านช้าง
- นานิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเผยแพร่ในโครงการ/กิจกรรมของสานักงานฯ และจังหวัด
สุพรรณบุรี
- จัดทาโครงการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
- จัดทารายงานการตรวจราชการ รอบที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒556
- ร่วมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- รายงานผลการเปรียบเทียบคดีที่แล้วเสร็จตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนินงานตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(พ.ค.-ก.ค. ๕๖)
- การตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคารโรงมหรสพ/โรงภาพยนตร์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ตรวจสอบมาตรการประหยัดพลังงานอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงานโรงเรียนบางลี่วิทยาเรื่องการรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
4.1.2 นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- ให้คาปรึกษา คาแนะนา ตรวจสอบ กลั่นกรองแฟูมงานศาสนา
- ประสานงานการจัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดปุาเลไลยก์ฯ
วัดพยัคฆาราม วัดสามชุกและวัดหนองจิกยาว
- ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ
(วัดเขาดิน)

/- จัดทาโครงการ…

-4- จัดทาโครงการเทศน์มหาชาติฯ และเอกสารต่าง ๆ
- ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- กากับ ควบคุมการดาเนินโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ
- ร่วมกับกรมการศาสนาตรวจสถานที่การขอพระราชทานอนุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย
ภปร. ประดิษฐานหน้าอุโบสถวัดใหม่ชัยมงคล อ.สองพี่น้อง
- เขียนบทความ ลงในวารสารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน ๑ เรื่อง
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
- ประสานการดาเนินโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดสว่างอารมณ์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- กากับ ติดตาม ประสานงาน งานกรมการศาสนาของ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.3 นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 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
- การประชุมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
- การประชุมภาคีสวัสดิการสังคมรองรับการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
- การร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
- การเข้าร่วมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นาความโปร่งใสสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การเขียนบทความลงในวารสารประชาสัมพันธ์ข่าววัฒนธรรม
4.1.4 นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 คือ
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนกัน ตามระบบ GFMIS
จานวน ๓๑ รายการ จานวนเงิน ๑๕๘,๒๖๔.- บาท
/- รับเงิน...

-5- รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน ๗ ราย จานวนเงิน ๗,๐๐๐.- บาท
และรับเงิน - นาส่งเงินแทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๒ รายการ จานวนเงิน ๗,๐๐๐.- บาท
- จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ รายงาน
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
- จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
- คุมสัญญาการยืมเงิน รับสัญญาการยืมเงิน จานวน ๒ สัญญา และล้างสัญญาการยืมเงิน
จานวน ๖ สัญญา
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
4.1.5 นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- ร่วมกิจกรรมการดาเนินการทางานวิจัยเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
- ร่วมประชุมเรื่องการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโต๊ะไหว้เจ้า ในงานประเพณีทิ้งกระจาด
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมกิจกรรมการดาเนินงานการทาวิจัยเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
- รับลงทะเบียนงานโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้างานประเพณีทิ้งกระจาด
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- ลงพื้นที่อาเภออู่ทอง
 เพื่อประสานขอเอกสารเพิ่มเติมในกิจกรรมการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
 เสนอหนังสือเพื่อเชิญคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการประเภทร้านเกม
เพื่อประกอบการขอใบอนุญาต
 ส่งประกาศนียบัตรแก่สภาวัฒนธรรมตาบลและอาเภอในเขตอาเภออู่ทอง
- ออกตรวจสถานประกอบการประเภทร้านเกมในโครงการร้านเกมสีขาวในเขตตาบลดอนคา
อาเภออู่ทอง จานวน ๑๒ ร้าน
- รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตาบลห้วยหินดา
อาเภอด่านช้าง
- ร่วมกิจกรรมแจกองค์เจ้าพ่อหลักเมืองแก่ห้างร้าน หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดตั้งโต๊ะไหว้เจ้า
ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖

/- จัดกิจกรรม…

-6- จัดกิจกรรมการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖
- อบรมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม
4.1.6 นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 คือ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานผ่านช่องทางต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอาเภอสองพี่น้อง
 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- ร่วมโครงการลานธรรมลานวิถีไทย วัดโพธิ์อ้น (กิจกรรม ๑๒ สิงหา มหาราชินี )
- ร่วมกับกรมศาสนาตรวจเยี่ยมวัดใหม่ชัยมงคล ตาบลบ้านช้าง ที่ขอพระราชทาน
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ประดิษฐานหน้าบันอุโบสถ
- โครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 กิจกรรมการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ตรวจสอบสถานประกอบการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ร้านเกมสีขาว)
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 ตรวจ กลั่นกรอง แฟูมของสานักงาน
 ร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ
4.1.7
นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 คือ
- ไปราชการประสานการจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกฯ ณ วัดสามชุก อ.สามชุก
วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ วัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ
- ไปราชการอาเภอเดิมบางนางบวช เพื่อตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตรวจประเมินร้านเกมสีขาว
- ไปราชการเพื่อร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน
- ไปราชการวัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ เพื่อประสานงานโครงการเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ไปราชการอาเภอหนองหญ้าไซ เพื่อประสานงานอาเภอ/เทศบาล/อบต. เข้าร่วมโครงการ
เทศน์มหาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
/- ไปราชการ…

-7- ไปราชการ วัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ เพื่อจัดสถานที่โครงการเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ
-ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ
-ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ ณ วัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ
- ไปราชการวัดดอนเจดีย์ เพื่อร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ไปราชการวัดเดิมบาง เพื่อประสานเรื่องการจัดพิธียกฉัตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฉลอง
พระเจดีย์ และการจัดกิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทยคริสตจักรพรประสาท
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
- ไปเขตเทศบาลเมืองฯ เพื่อตรวจพื้นที่ประกวดโต๊ะไหว้เจ้า และติดปูายตาแหน่งหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมประกวด
- ไปราชการพื้นที่อาเภอด่านช้าง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก หมู่ ๑ ตาบลองค์พระ เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมจังหวัดตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
- ส่งใช้เงินยืมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- จัดทาโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปรินายก
- ไปราชการคริสตจักรพรประสาท และวัดกุ่มโคก เพื่อประสานเรื่องรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
- ส่งสรุปรายงานผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย คริสตจักรพรประสาท และวัดกุ่มโคก
4.1.8 นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- เป็นพิธีกรและร่วมงานในโครงการวิจัยภูมิปัญญาชาวกะเหรี่ยงในการใช้สมุนไพร
ณ บ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมงานและถ่ายภาพพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานในการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ กระทรวงวัฒนธรรม
- ตรวจและรายงานผลการตรวจร้านเกมตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
- เป็นพิธีกรและร่วมงานในการสาธิตการใช้สมุนไพร ณ บ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เตรียมงานจัดสถานที่การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ ณ วัดหนองจิกยาว
- เป็นศาสนพิธีกรและร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยร่วมพิธีทาบุญตักบาตร พิธีลงนาม พิธีสงฆ์ และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
/- เป็นพิธีกร…

-8- เป็นพิธีกรและศาสนพิธีในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ วัดหนองจิกยาว
- เดินประชาสัมพันธ์การประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ตลาดอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- เป็นพิธีกรและศาสนพิธีกรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา
เฉลิ มพระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
- ดาเนินการตรวจร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามโครงการประเมิน
ร้านเกมสีขาวในพื้นที่อาเภอบางปลาม้า
- ร่วมงานและถ่ายภาพงานการเสวนา บ้านเราอุษาคเนย์ ณ ห้องประชุมภีวนา ๑ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
- ถ่ายภาพและนาเสนอภาพ การประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณี
ทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- ประสานงานการจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดกลาง อาเภอบางปลาม้า
- จัดทาบันทึกถึงอธิบดีกรมการศาสนา เรื่องการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจาปี
๒๕๕๖ วัดสองพี่น้อง
- ประสานงานกับวัดศาลาท่าทรายการขอรับถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจาปี ๒๕๕๖
4.1.9 นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร้านค้า สมัครเข้าประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง
งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมเป็นคณะทางาน (การเสวนา) โครงการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง
บ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง
- ร่วมงานจัดงานแสดงผลงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์ต้นแบบวัดเขาดิน
อาเภอเดิมบางนางบวช
- ตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ประเภทเกมการเล่น) เพื่อออกใบอนุญาตตาบลไร่รถ
- ประสานงานผู้อานวยการโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาและผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการลานธรรมลานวิถีไทย
/- ร่วมเป็น...

-9- ร่วมเป็นคณะทางาน (การถ่ายทอด) โครงการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
กะเหรี่ยง บ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง
- ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ทั้งภาคเช้าและภาคค่า
- เสนอหนังสือนายอาเภอ เรื่องรายงานผลการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ประเภท
เกมการเล่น)
- เสนอหนังสือวัฒนธรรมจังหวัด ลงนาม รายงานผลการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์
นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ
๖๑ พรรษา ให้กรมการศาสนา
- ดาเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทยร่วมกับวัดดอนเจดีย์
- ส่งมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกสภาวัฒนธรรมที่ได้คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประธาน
สภาวัฒนธรรมระดับตาบลและระดับอาเภอ ในพื้นที่อาเภอดอนเจดีย์
- ร่วมเดินกับนายอาเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อมอบองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ให้ร้านค้า ห้างร้าน
ต่างๆ ที่ร่วมตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อหลักเมือง
- รายงานผลการดาเนินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปี ๒๕๕๖ วัดดอนเจดีย์
- ร่วมเป็นคณะทางานการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาด
- เสนอหนังสือนายอาเภอดอนเจดีย์ เรื่องการปักหมายเขตที่ดินที่ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
- ร่วมปักหมายเขตที่ดินตามที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดหนองขุม ตาบลหนองสาหร่าย
- ประสานการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดธัญญวารี ตาบลไร่รถ
- 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
- ดาเนินการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ. ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- เสนอหนังสือนายอาเภอลงนามแจ้งคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์
ประเภทเกมการเล่น ตาบลไร่รถ
/- ติดตาม…

- 10 - ติดตามรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุตามโครงการเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ณ วัดธัญญวารี
4.1.10 นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัด
สุพรรณบุรี ณ ถนนพระพันวษา ตั้งแต่แขวงการทางสุพรรณบุรี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามหนังสือแจ้งประธานสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
ส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขออนุญาตใช้ลายมือชื่อพิมพ์ลงในเกียรติบัตร เพื่อมอบให้
ประธานสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
- ลงพื้นที่ร่วมจัดเวทีเสวนาตามโครงการวิจัยองค์ความรู้สมุนไพรกะเหรี่ยง ณ อาเภอด่านช้าง
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน ๓ เล่ม
- ประสานงานอาเภอศรีประจันต์ การประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัด
สุพรรณบุรี
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามหนังสือรายงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่งสรุปผล
การดาเนินงานโครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดพิมพ์เกียรติบัตร เพื่อมอบให้ประธานสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
- ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง/ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมพิธีถวายพานพุ่มงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงานจัดส่งเกียรติบัตรให้ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอ และประธานสภาวัฒนธรรม
ตาบลทุกแห่ง
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เรื่องการจดแจ้งและหนังสือรับรองการจดแจ้งเป็น
เครือข่ายวัฒนธรรม
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ เรื่องปรับปรุงแบบหนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่าย
วัฒนธรรม
- สรุปผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยของวัดพยัคฆาราม อาเภอศรีประจันต์ และวัดดาว
อาเภอบางปลาม้า
- สรุปผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยของวัดโภคาราม อาเภออู่ทอง และวัดสามชุก
อาเภอสามชุก
- ลงพื้นที่กาหนดจุดและติดปูายหน่วยงานเพื่อจัดประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณี
ทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าวัดไชนาวาส
- ร่วมตรวจสถานประกอบการ ตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และประเมิน
ร้านเกมสีขาว เขตพื้นที่อาเภอศรีประจันต์
- สรุปผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยของวัดดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ วัดปุาเลไลยก์
วรวิหาร และวัดมะนาว อาเภอเมืองฯ
/- ลงพื้นที่…

- 11 - ลงพื้นที่กาหนดจุดการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ประเภทบุคคล งานประเพณีทิ้ง
กระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ถนนพระพันวษา
- สรุปผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยของคริสตจักรพรประสาท อาเภอเดิมบางนางบวช และ
คริสตจักรพรทวี อาเภอหนองหญ้าไซ
- ร่วมจัดการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ถนนพระพันวษา ตั้งแต่แขวงการทางสุพรรณบุรี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- จัดทาประกาศผลการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง และหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมการ
ประกวดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนาม
- ประสานงานเตรียมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระสังฆราช
- ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (แทนวัฒนธรรมจังหวัด) ณ ห้องประชุมฯ
ประธานสภาฯ จังหวัด
- สรุปผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยของวัดบ้านกล้วย อาเภอด่านช้าง
- สรุปผลการประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (แทนวัฒนธรรมจังหวัด)
- สรุปผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยของวัดกุ่มโคก อาเภอเดิมบางนางบวช
- หนังสือเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามหนังสือรายงานผลการบริหารงานโครงการลานธรรม
ลานวิถีไทยส่งกรมการศาสนา
4.1.11 นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 คือ
- การรายงานผลดาเนินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดบ้านกล้วย อาเภอด่านช้าง
- การร่วมกิจกรรมการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาด
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงาน
ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
- ถ่ายรูปคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีเปิดงานไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
- การร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- การร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก
- การร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหนองจิกยาว
อาเภอหนองหญ้าไซ

/- การดาเนินงาน...

- 12 - การดาเนินงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
การจัดเสาวนาเรื่อง การวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง
- การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง
- การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่
๒/ ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
- สรุปการประชุม และรายงานผลการดาเนินงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ให้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- การรายงานผลการดาเนินโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตาบลบางใหญ่ และตาบล
ดอนมะนาว ส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- การดาเนินการกากับดูแลร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ตาบลด่านช้าง และตาบลวังคัน
อาเภอด่านช้าง และการตรวจร้านเกมสีขาว ในอาเภอด่านช้าง
- การส่งมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกสภาวัฒนธรรมที่ได้คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประธาน
สภาวัฒนธรรมระดับตาบลและระดับอาเภอ ในพื้นที่อาเภอด่านช้าง
- การประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประจาอาเภอด่านช้าง
- โครงการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
- การประสานงานองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอด่านช้าง เพื่อรายงานผลกิจกรรม
เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
4.1.12 นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 คือ
- ไปราชการประสานการจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกฯ ณ วัดพยัคฆาราม,
วัดสามชุก และวัดหนองจิกยาว
- ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ (วัดเขาดิน)
- ร่วมหารือการจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี ๒๕๕๖
- ไปราชการ วัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ เพื่อจัดสถานที่โครงการเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
- ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
- ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วัดหนองจิกยาว อ.หนองหญ้าไซ
- รายงานการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนและการดาเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

/- เสนอหนังสือ…

- 13 - เสนอหนังสือนายอาเภอเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการร้านเกม
- รายงานผลการดาเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดที่มีศูนย์ฯ
น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์
- ตรวจสถานประกอบการร้านเกม ในตาบลหนองผักนาก ตาบลกระเสียว และตาบลหนองสะเดา
- รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
- บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามในแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน
ของศาสนาอื่น
- รายงานกรมการศาสนาการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ของศาสนาอื่น
- เสนอหนังสือนายอาเภอ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการร้านเกม
4.1.13 นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 255๖ และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ปัญหาเด็กติดเกม และกระบวนการต้นทุนชีวิตสู่การ
เสริมสร้างบริบททางวัฒนธรรม การลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานรูปเล่ม
- ร่วมออกการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์)
เพื่อออกใบอนุญาต และดาเนินการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมประชุมคณะทางานโต๊ะข่าวในระบบเฝูาระวังยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี รายงาน
ผลการดาเนินงานในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพแกนนาร่วมต่อต้านการทุจริตตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ประจาปี ๒๕๕๖ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยอง
- เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘1 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนทุ่งมะกอก ตาบลองค์พระ อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี
- รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นประเภท
ร้านคาราโอเกะ พร้อมทั้งส่งตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑ ราย
/- เข้าร่วม...

- 14 –
- เข้าร่วมประชุมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นาความโปร่งใสมาสู่สังคมจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ๑ งานประเพณี
- ทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองสุพรรณบุรี
4.1.14 นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้า ห้างร้านต่างๆ สมัครเข้าประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อ
หลักเมืองในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ร่วมเป็นคณะทางานการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองในงานประเพณีทิ้งกระจาด
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่หน้าสานักงานแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑
ถึงตลาดทรัพย์สิน และที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- ร่วมเป็นคณะทางานการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง โครงการฟื้นฟูวิถี
ชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ การเสวนา เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๕๖ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๕๖ ณ บ้านห้วยหินดา ต.วังยาว อ. ด่านช้าง
- ร่วมงานการจัดแสดงผลงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดเขาดิน ต.เขาดิน
อ.เดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๖
- ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ตามโครงการ
เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ประจาปี ๒๕๕๖ วันที่ ๕ ส.ค. ๕๖ วัดสว่างอารมณ์ ต.พิหารแดง
อ.เมืองฯ
- ตอบข้อมูลตามแบบรายงานการดาเนินงานในการเผยแพร่เอกสารและสื่อนิทรรศการ
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ให้กับ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- หนังสือเสนอนายอาเภอเมืองฯ แจ้ง แขวงการทางสุพรรณบุรี ที่ ๑ ขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ระบบไฟวิ่ง โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก (ภาคเช้า และ ภาคค่า)
- ร่วมตรวจสอบสถานที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา การขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธย ภปร. ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดใหม่ชัยมงคล ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง
- หนังสือเสนอผู้ว่าฯ เรื่อง ขออนุญาตใช้สาเนาลายมือชื่อผู้ว่าฯ เพื่อลงนามในเกียรติบัตร
สาหรับมอบเพื่อเป็นเกียรติ แก่สถานศึกษา ตามโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖ พร้อมพิมพ์ใบเกียรติบัตรและส่งให้สถานศึกษา จานวน ๒๒ โรงเรียน
- รายงานผลโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปี ๒๕๕๖ วัดปุาเลไลยก์วรวิหารและ
วัดมะนาว
/- ร่วมประชุม...

- 15 - ร่วมประชุมสัมมนา “คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นาความโปร่งใสสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ไปราชการในพื้นที่อาเภอเมืองฯ เพื่อตรวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตรวจร้านเกมสีขาว
- ลงพื้นที่ร่วมโครงการตาบลคนดีศรีสุพรรณ ประจาปี ๒๕๕๖ (รอบตัดสิน) ณ ต.พิหารแดง
อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๖
- จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ตามโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่งกรมการศาสนา
- ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
สารทลาว ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อบต. ไผ่ขวาง อ.เมืองฯ (ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
การประกวดชะลอม)
4.1.15 นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
-. เป็นคณะทางานประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้า นค้า/ห้างร้านต่าง ๆ ให้สมัครเข้าร่วมประกวด
จัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
- ร่วมเป็นคณะทางานการวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง
- ร่วมติดตามงานและการจัดแสดงผลงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน
อาเภอเดิมบางนางบวช
- จัดทาหนังสือรายงานผลการตรวจร้านเกมเพื่อใช้สาหรับประกอบการออกใบอนุญาตเสนอ
นายอาเภอเพื่อส่งจังหวัดดาเนินการต่อไป
- ร่ ว มเป็ น คณะทางานตรวจเยี่ ยมสถานประกอบการตามพรบ.ภาพยนตร์ และวีดิ ทัศ น์
พ.ศ.๒๕๕๑ และประเมินร้านเกมสีขาวในเขตพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ
- จัดทาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อคณะกรรมการเบิก ถอนเงินดอกผลกองทุนและ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
- จั ด ทารายงานงบทดลองดอกผลเงินกองทุ นส่ งเสริมงานวั ฒ นธรรมจังหวัด ประจาเดือ น
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- เสนอหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน
เทศน์ มหาชาติ เวสสั น ดรชาดกเฉลิ มพระเกี ย รติส มเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี นาถ เนื่ องในโอกาสเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหนองจิกยาว ตาบลหนองโพธิ์ อาเภอหนองหญ้าไซ

/- นิมนต์…

- 16 - นิมนต์พระสงฆ์/จัดภัตตาหารปิ่นโต ดอกไม้ ธูปเทียน โต๊ะหมู่บูชา/จัดจตุปัจจัยไทยธรรม
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
และร่วมงานในภาคเช้า และในช่วงบ่ายร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหนองจิกยาว
ตาบลหนองโพธิ์ อาเภอหนองหญ้าไซ
- ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับชาติ เรื่องแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิต
กะเหรี่ยง ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- ร่วมรับเสด็จหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคล ณ วัดจาปี ตาบลสนามคลี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานวัดหนองหลวง ตาบลหนองหญ้าไซ อาเภอหนองหญ้าไซ รายงานผลการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ
- ประสานคริสตจักรพรทวี ตาบลหนองขาม อาเภอหนองหญ้าไซ รายงานผลการดาเนินงาน
การจัดโครงการลานธรรมลานวิถีไทย ประจาปี ๒๕๕๖
- ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และส่ ง เกี ย รติ บั ต รให้ แ ก่
ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลและสภาวัฒนธรรมอาเภอ
- เป็น คณะทางานการจัดประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลั กเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาด
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
4.1.16 นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- รายงานการรณรงค์ ม าตรการประหยั ด พลั ง งานประจ าเดื อ นกรกฎาคมของส านั กงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์โ ครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์การสร้างค่านิยมพื้นฐาน ประจาปี
๒๕๕๖ ทางเว็บไซด์ youtube.com และทาง facebook ของสานักงาน
- ร่วมออกจัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ณ อ.ด่านช้าง เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
- ประชาสัมพันธ์ผลงานตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หนังสั้น” สาหรับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณบุรีสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” ผ่านทางเว็บ facebook ,youtube
- ร่วมออกตรวจ และสารวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามโครงการร้ านเกมสี ขาว ในวั นที่ ๕ ,๖ ,๑๙ และ ๒๐ ส.ค. ๕๖ ณ อ.เดิ มบางนางบวช ,อ.หนองหญ้ าไซ ,อ.อู่ ทอง
,อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง
- ร่วมประกอบศาสนพิธีกรโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๖
/- เข้ารับการ…

- 17 - เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม
ระหว่าง ๒๖ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
- ร่วมงานทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพโต๊ะไหว้เจ้าของภาคเอกชน
และขบวนแห่
- เตรียมข้อมูลของสานักงานฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรม รอบที่ ๓

4.1.17 นางชูศรี สาราญพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2556 คือ
- รับคาร้องขอรับใบอนุญาตตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จานวน ๙ ราย เป็นร้านวีดิทัศน์
ประเภทเกมการเล่ น จานวน ๖ ราย ประเภทคาราโอเกะ จานวน ๒ ราย เป็นร้านให้เช่าแลกเปลี่ ยนหรือจาหน่าย
ภาพยนตร์ จานวน ๑ ราย
- ส่งตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ๖ ราย
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2๕๕๑ จานวน ๗ ราย
เป็นร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น ๕ ราย ประเภทคาราโอเกะจานวน ๒ ราย
- สั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านเกมในพื้นที่อาเภอด่านช้าง จานวน ๑ ราย และเข้าร่วมออก
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่อาเภอ รวม ๙ อาเภอ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ดาเนินงานตามโครงการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์(หนังสั้น) สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ห้วข้อ “เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์ สังคมน่าอยู”่
- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียน
ตามโครงการบริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก อาเภอด่านช้าง, เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐ
พิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ภาคเช้า และภาคค่า
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปี 2556
ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 2,2๙๒,๑๓๔.- (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
สามสิบสี่บาทถ้วน) นั้น ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นจานวน
2,๑๐๖,๕๒๗.43 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๐
/- การอบรม...

- 18 - การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรม จานวน ๒ ท่าน
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 1) เมื่อวันจันทร์
ที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร สรุปดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การจัดการเว็บท่า (Web Portal) เพื่อการประชาสัมพันธ์สารสนเทศ
ของกระทรวงวัฒนธรรม ระดับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (1 วัน) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่
และมีข้อมูลที่หลากหลายให้มารวมอยู่ ณ จุดๆ เดียว มีความรวดเร็วในการทางานที่สอดประสานกันระหว่างจังหวัดกับ
กระทรวงทั้งทางด้านข้อมูล เนื้อหา และข้อมูลอื่นๆ
หลักสูตรที่ 2 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (1 วัน)
เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการ ซึ่งแต่เดิมงานสารบรรณ
เป็นงานที่มีการดาเนินงานด้วยระบบเอกสารอยู่ทุกหน่วยงาน ส่วนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นั้นจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยว่าถึงผู้รับแล้วหรือยังและผู้รับก็ต้องแจ้งตอบรับด้วย เป็นการยืนยันว่า
หนังสือดังกล่ าวได้จัดส่ งเรีย บร้ อยแล้ ว เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางของเอกสารในเวลาที่จากัด และเพิ่มช่องทาง
ในการสื่อสารที่สาหรับผู้ที่อยู่ระยะทางไกล โดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หลักสูตรที่ 3 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ (3 วัน)
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google+ , Youtube , Facebook , Dropbox ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่ช่วยอานวยความสะดวกของการทางานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรม Windows 8 ,
Android , iOS , Ubunto , ระบบ Voice Over Internet Protocol และภัยคุกคามจากการใช้งานเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นการแนะนาการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะได้นาไปพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการ รอบที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กาหนดการตรวจราชการ รอบที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาวนั น ทิย า สว่างวุฒิ ธ รรม) เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและประเมินส านั กงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่ น
โดยในภาคเช้าจัดให้มีการรับฟังการสรุปรายงานการดาเนินงาน แผนงาน/โครงการจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุ รี การรั บฟังสรุ ปรายงานการดาเนิ นงาน แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงวั ฒนธรรม
การรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวัฒนธรรม และด้านสังคม
/และการรับ...

- 19 และการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนใน
ภาคบ่ายกาหนดเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยา อาเภอสองพี่น้อง และเยี่ยมชม
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า และเดินทางกลับ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 งานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กรมการศาสนาได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสัง วร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยประทานให้อาเภออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดประจาอาเภอ เพื่อเป็น
พุทธานุสรณ์ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการฉลองพระชันษา
๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และฉลอง
พุทธชยันตีที่สิ้นสุด ในปี 2556 ในคราวเดียวกัน กรมการศาสนา ได้จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา
๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก กาหนดดาเนินการระหว่างวันที่ ๒๙
กันยายน - ๓ ตุลาคม 2556 โดยสนับสนุ นงบประมาณให้จังหวัดจัดกิจกรรมร่วมกับอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และสนับสนุนให้อาเภอ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการประสานกับวัดในอาเภอต่าง ๆ เพื่อกาหนดวัน เวลา
ที่เหมาะสมเพื่อจัดกิจกรรม ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้คิดทบทวนการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมา และท่านใดมีความคิดที่จะปรับปรุงงานของตนเอง หรือพัฒนางานของสานักงานให้นาเสนอได้ในการ
ประชุมประจาเดือนต่อ ๆ ไป เพื่อเราจะได้พิจารณาร่วมกัน อันจะทาให้งาน กิจกรรม โครงการของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีสาเร็จลุล่วงอย่างดี มีป ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การเสนอหนังสือราชการ
ให้ยึดระเบียบงานสารบรรณเป็นหลัก สาหรับการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ให้ ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กาหนด
- การแต่งกายของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสานักงานทุกท่าน ให้มีความเหมาะสม สุภาพ
เรียบร้อย สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง ไม่ควรสวมเสื้อยืดมาปฏิบัติงาน และทุกวันอังคารกาหนดให้สวมเสื้อประจา
สานักงานฯ ตัดเย็บด้วยผ้าขาวม้า 5 สี โดยพร้อมเพรียงกัน

/- ในการ...
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- ในการเผยแพร่ ข่ า วสาร/ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมของส านั ก งาน ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก ท่ า น
หากดาเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาข้อมูลโดยสรุป พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม บันทึกลงแผ่นซีดี
ส่งให้ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานฯ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ และจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงานของสานักงานฯ ประจาเดือน ต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม
(นางกาญจนา เดชสอน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

