รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 9 / ๒๕๕6
วันจันทร์ที่ 3๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.3๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
........................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายประยุธ โอสธีรกุล
๒. นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
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. นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ
๑๗. นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
๑๘. นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
๒. นางชูศรี สาราญพานิช

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ (ลาพักผ่อน)
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ (ลาพักผ่อน)

/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง จะเดินทางมาดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ จัดพิธีต้อนรับ
พร้อมกัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี จะไปร่ วมให้การต้อนรั บ
และแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
1.2 ได้กาชับให้ ผู้รับ ผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ยังดาเนินการไม่แล้ว เสร็จ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/๒๕๕6
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓0 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา
4.๑ แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan)
ด้วยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กาหนดให้ข้าราชการทุก คนจัดทาแผนปฏิบัติ
งานรายบุคคล เป็นประจาทุกเดือน และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ โดยส่งแผนการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอวัฒนธรรมจังหวัด หากข้าราชการ
คนใดไม่ส่งแผนปฏิบัติงานรายบุคคลภายในเวลาที่กาหนด ให้รายงานและจะถือว่าไม่ ประสงค์ขอรับคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในเดือนนั้น การรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลยังคงมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
อย่ างมากสาหรั บการจั ดเก็บข้อมูล และขอให้จัดทารายงานผลฯ ของตนเองให้ มีความกระชับ ไม่เกินคนละ ๑ หน้า
พร้อมนี้ให้โอกาสทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน และหากข้าราชการ
คนใดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนเอง หรือมีแนวคิดที่จะพัฒนางานของสานักงาน สามารถนาเสนอ เพื่อจะได้นามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในปี ๒๕๕๗ ต่อไป และให้ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทางานกัน ในที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาเดือนกันยายน 2556
ตามลาดับ จานวน ๑7 คน โดยสรุปดังนี้
/4.1.1 นาง…

-34.1.1 นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- แนะน าให้ ค าปรึ ก ษาในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ตรวจสอบ กลั่ น กรองแฟ้ ม งาน
ในกลุ่มส่งเสริมฯ เกี่ยวกับงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
- ร่ ว มรั บ การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงวั ฒ นธรรม (นางสาวนั น ทิ ย า
สว่างวุฒิ ธ รรม) ณ ส านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัดสุ พรรณบุรี และร่ว มลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ อาเภอสองพี่น้อง
และอาเภอบางปลาม้า
- ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดโครงการตาบลคนดีศรีสุ พรรณ (รอบตัดสิ น
ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖) และร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
- ลงพื้นที่บ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง เพื่อสืบค้นข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลการจัดทา
งานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาบทความคุณค่าสมุนไพรกะเหรี่ยงลงในวารสารประชาสัมพันธ์
- ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตาบลคนดีศรีสุพรรณ ณ โรงแรมกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาข้อมูลสมุนไพรกะเหรี่ยงเพิ่มเติมหลังสอบทานข้อมูลงานวิจัยฯ
- ร่วมงานวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจาปี ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมขุนแผน
- ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวด “โครงการตาบลคนดีศรีสุพรรณ” ประจาปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
4.1.2 นางอริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- ให้คาปรึกษา แนะนาตรวจสอบ กลั่นกรองแฟ้มงานศาสนา
- การรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม)
- เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภายใน
กระทรวงวัฒนธรรม
- ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการในการตรวจติดตามศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อาเภอสองพี่น้อง และโครงการศูนย์เฉลิมราชฯ อาเภอบางปลาม้า
- โครงการส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรม ฉลองพระชั น ษา ๑๐๐ ปี สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราชฯ
- การดาเนินงานตามระเบียบการขอพระบรมราชูปถัมภ์ของวัดในพื้นที่
- เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลพระธรรมมหาวีรานุวัต อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดป่าเลยไลยก์วรวิหาร
- เข้าร่วมการฟังพระธรรมเทศนา และการเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดกลาง
อาเภอบางปลาม้า ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
- กากับ ติดตาม ประสานงานกรมการศาสนา ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
/4.1.3 นางกาญจนา…
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4.1.3 นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- การกากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน และการเสนองานของฝ่ายบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบ และกลั่นกรองแฟ้มเสนอการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานฯ
- การจัดทาบันทึกการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าการศึกษาบุตร ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกของสานักงาน
- การเขียนเช็คสั่งจ่ายของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- การกากับ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับพัสดุ อาคาร สถานที่ของสานักงานวัฒนธรรมฯ
- การปฏิบัติงานด้านการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการ
- การรวบรวมเอกสาร IP ของข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
- การรับการตรวจราชการ รอบที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การจัดทาบันทึกการประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ
- การเขียนบทความลงวารสารประชาสัมพันธ์ข่าววัฒนธรรม
- การรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
- การประชุมพิจารณารับรองมูลนิธิ สมาคม ของสานักงานพัฒนาสังคมฯ
- การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน Job Description ส่งสานักงานปลัดกระทรวงฯ
- การรับส่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
- การดาเนินการในการจัดสรรเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
- การร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.4 นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนกัน ตามระบบ GFMIS
จานวน ๔๗ รายการ จานวนเงิน ๓๑๗,๑๗๐.๑๗ บาท
- รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน ๑๔ ราย จานวนเงิน ๓๒,๘๒๙.- บาท
และรับเงิน - นาส่งเงินแทนกัน ตามระบบ GFMIS จานวน ๘ รายการ จานวนเงิน ๓๒,๘๒๙.- บาท
- จัดทารายงานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ รายงาน
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
- จัดทาบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๖
- คุมสัญญาการยืมเงิน ล้างสัญญาการยืมเงิน จานวน ๒ สัญญา
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

/4.1.5 นางสาว…
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4.1.5 นางสาวปิยะพรรณ ลิ้มละมัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- รายงานผลการตรวจสถานประกอบการร้านเกมในพื้นที่อาเภออู่ทอง เพื่อเสนอจังหวัดออก
ใบอนุญาตประกอบการ จานวน ๒ ร้าน ตาบลกระจัน และตาบลดอนคา
- ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดเขาดีสลัก
- ร่วมกิจกรรมวันครบรอบมรณภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ณ ศาลาสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรมหาวิหาร
- ประชุมเสวนาทางวิชาการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “อู่ทอง...ต้นสายและปลายทาง” ณ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติอู่ทอง อาเภออู่ทอง
- มอบรางวัลการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ประเภทหน่วยงาน และประเภทบุคคล
ในคราวประชุมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- แจ้งผลคัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านการดาเนินงานวัฒนธรรม ระดับภูมิภาค ประจาปี ๒๕๕๖
4.1.6 นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานผ่านช่องทางต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอาเภอสองพี่น้อง
 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- ประสานโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดอัมพวัน อาเภอสองพี่น้อง
 กิจกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ตรวจสอบสถานประกอบการภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ประเภทร้านคาราโอเกะ
รอบ ๑๑/๒๕๕๖ จานวน ๓ แห่ง

/ งานอื่นๆ ...

-6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจ กลั่นกรอง แฟ้มเสนอของฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังฯ
- ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการ ณ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยา
อาเภอสองพี่น้อง และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า
- ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโบสถ์ดอนลาแพน อาเภอสองพี่น้อง
- อบรมการป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก
4.1.7
นางสาวสุวรรณา เทพสถิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ดาเนินการเรื่องโอนเงินโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
- จัดทาหลักฐานการเงินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดกุ่มโคก คริสตจักรพรประสาท
- ไปร่วมพิธีทาบุญครบรอบวันมรณภาพของอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
ณ วัดเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช
- ประสานงานกับอาเภอเดิมบางนางบวชร่วมกับสภาวัฒนธรรมอาเภอเดิมบางนางบวช
จัดทาโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ
- ประสานงานวัดสว่างอารมณ์จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับอาเภอเมืองฯ
4.1.8 นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- ร่วมดาเนินงานการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยา อาเภอสองพี่น้อง และเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตาบลบางใหญ่
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทาบันทึกข้อความ และประสานงานเรื่องการอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี ประเภท ๓๐ ฝีพาย จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ของวัดศาลาท่าทราย
- ประสานงานการจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดกลาง อาเภอบางปลาม้า
- ตรวจ และรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อออกใบอนุญาต ของนางสาวสุ ราวัลย์ บัว มี สถานประกอบการชื่อ “บ้านนอก
คอมพิวเตอร์” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- ตรวจและรายงานผลการตรวจร้านเกมตาม พรบ.ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
/- ประสาน...

-7- ประสานมอบบัตรพระธรรมวิทยากร จากรมการศาสนา เพื่อมอบให้กับพระประวิทย์
โสภณปญโญ ณ วัดดาว ตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า
- ประสานงานพลเอก ศรชัย ดารายนต์ ในการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน และขอความ
อนุเคราะห์ให้พิจารณาตู้ยาพระราชทาน เป็นบริวารกฐิน
- เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว และกีฬา ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ตรวจและรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อออกใบอนุญาตของนายสมบุญ เขียวอรุณ สถานประกอบการชื่อ “บุญวาสนา”
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๖ ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- ถ่ายภาพงานมอบโล่การประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้า ในงานทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- ประสานงาน และถ่ายภาพพร้อมร่วมงานโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆบูชา
ตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในส่วนภูมิภาค
ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
- ดาเนินงานโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดกลาง อาเภอบางปลาม้า
4.1.9 นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- ร่วมประชุมการตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- ร่วมประชุมประจาเดือนกันยายนของอาเภอดอนเจดีย์
- ประสานวัดธัญญวารี เรื่องการจัดกิจกรรม และเอกสารเบิกจ่ายเงิน โครงการส่งเสริมศีลธรรม
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- ร่วมกับอาเภอดอนเจดีย์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานโครงการตาบล
คนดีศรีสุพรรณ ในเขตพื้นที่ตาบลดอนเจดีย์
- เสนอหนังสือนายอาเภอ ลงนามแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
- ร่วมงานทาบุญครบรอบวันมรณภาพอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างระดับอาเภอ ประจาปี ๒๕๕๖
4.1.10 นางสายหยุด พลเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

/- แทนวัฒนธรรม...
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- แทนวัฒนธรรมจังหวัดฯ ประชุมปฏิบัติการเชิงลึกโครงการจัดทาแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการ รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กลุ่มภาคกลาง) ณ โรงแรม
รอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานการประชุมเสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ทราบ
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามแจ้งส่วนราชการ และ อปท. ทุกแห่ง
ร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ณ วัดดอนบุบผาราม และได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และวัฒนธรรมจังหวัดฯ รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- วิเคราะห์/สรุปผลโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดแจ้ง
เป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และดาเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรม จานวน ๒ เล่ม
- ประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และสรุปรายงานการประชุม
เสนอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ทราบ
- ร่วมงานวันมรณภาพพระธรรมมหาวีรานุวัตร อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
- หนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และวัฒนธรรมจังหวัดฯ ลงนามแจ้งประธานสภาวัฒนธรรม
ทุกระดับ จัดทาบัตรแสดงตนกรรมการสภาวัฒนธรรม
- หนังสือเสนอนายอาเภอศรีประจันต์ ลงนามแจ้งกรรมการตรวจสถานประกอบการ
"คาราโอเกะ" จานวน ๒ แห่ง
4.1.11 นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- การลงพื้นที่เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในงานวิจัยโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง
- การดาเนินการตรวจสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ ร้านครัวหาดทราย ตาบลด่านช้าง
อาเภอด่านช้าง
- การร่วมงานทาบุญครบรอบวันมรณภาพอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดป่าเลไลยก์
วรวิหาร
- การประสานงานโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
อาเภอด่านช้าง
- การร่วมประชุมการตรวจราชการจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และลงพื้นที่
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า และโรงเรียนบางลี่วิทยา อาเภอสองพี่น้อง
- ร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดกลาง
อาเภอบางปลาม้า
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4.1.12 นางวรรณพร มัจฉา นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- เสนอหนังสือนายอาเภอสามชุก ลงนามหนังสือแจ้งส่วนราชการ และอปท. ทุกแห่ง โครงการ
ส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
- ประสานติดตามงานเสนอนายอาเภอลงนาม โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระสังฆราช ให้ส่วนราชการและ อปท. ทุกแห่ง
- ร่วมงานวันครบรอบมรณภาพพระธรรมมหาวีรานุวัตร
- ประสานงานเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระสังฆราช
- ร่วมกิจกรรมมอบโล่รางวัลการประกวดโต๊ะไหว้เจ้า ณ ห้องประชุมขุนแผน
4.1.13 นายทักสุรินทร์ นาโสก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 255๖ และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ปัญญาเด็กติดเกม และกระบวนการต้นทุนชีวิตสู่การ
เสริมสร้างบริบททางวัฒนธรรม ตัดสินการประกวดเรียงความ “เกมสร้างสรรค์หรืออันตราย” และวาดภาพ และจัดทา
รายงานรูปเล่ม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมระดับประเทศ และการ
สรุปผลการถอดบทเรียนการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เบสท์เวสเทิร์น พลัสแกรนด์ ฮาเวิร์ด กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมเชิงบวก สาหรับเด็กและเยาวชน
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ
- เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระมหาวีรานุวัตร (หลวงพ่อฉลอง จินดา อินโท)
๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- การตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่ ๓ โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรม (นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม) ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดโบสถ์ดอนลาแพน หมู่ที่ 12 ตาบลบางตาเถร อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
/4.1.14 นางสาว…
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4.1.14 นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- ร่วมรับการตรวจราชการจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการรอบที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ เพื่อ
 เสนอหนังสือนายอาเภอเมืองฯ เรื่อง โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
- ประสานวัดสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
- เสนอหนังสือผู้ว่าฯ เรื่อง ขอพระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ฯ แจ้งสานักราชเลขาธิการ
วัดเดิมบาง ขอขยายเวลาในการดาเนินการปรับปรุงสถานที่ตามคาแนะนาของคณะกรรมการฯ
- ไปราชการอาเภอเมืองฯ
 เสนอหนังสือนายอาเภอเมืองฯ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลการประกวด
จัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ทางบอร์ดไฟวิ่ง ณ สี่แยกแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑
 ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการตาม พรบ.ฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
ให้กับสถานประกอบการ
 เสนอหนังสือนายอาเภอเมืองฯ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ตาม พรบ. ฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับสถานประกอบการ
 เสนอหนังสือนายอาเภอเมืองฯ เรื่องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการ
ตาม พรบ. ฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับสถานประกอบการ
 ร่วมประชุมกับสภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลรั้ว
ใหญ่
เรื่องติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตาบลฯ
 จัดทารายงานผลโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๖ ส่งกรมการศาสนา
 ร่วมงานมอบโล่ และเงินรางวัล การประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง งานประเพณี
ทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
 ร่วมประชุม และเตรียมการสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จมาที่วัดแค เพื่อทรงบาเพ็ญพระกุศลเททองหล่อพระพุทธรูป และยกช่อฟ้า
ศาลาการเปรียญศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ
 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการระดับอาเภอเมืองฯ เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ
ตาม พรบ.ฯ เพื่อใช้สาหรับประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับสถานประกอบการณ ตาบลไผ่ขวาง/ตาบลรั้วใหญ่
ตาบลท่าพี่เลี้ยง/ตาบลดอนโพธิ์ทอง/ตาบลสนามคลี
 เสนอหนังสือผู้ว่าฯ เรื่องแจ้งผลการขอพระราชทานชื่อพระประธานประจา
ศาลาการเปรียญวัดสาลี ตาบลสาลี ตาบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี[
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4.1.15 นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ของสมเด็จ
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดหนองหลวง อาเภอหนองหญ้าไซ เสนอนายอาเภอ ส่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกตาบล/เทศบาล
- ออกตรวจติดตามผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดทารายงานงบทดลองดอกผลเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดประจาเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ ส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- ร่วมงานทาบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมเป็นคณะทางานตรวจสอบข้อมูลสมุนไพรกะเหรี่ยง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยหินดา
อาเภอด่านช้าง
- ส่งหนังสือ และประสานการจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดหนองหลวง อาเภอหนองหญ้าไซ
- จัดโครงการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ณ วัดหนองหลวง อาเภอหนองหญ้าไซ
4.1.16 นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มีผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2556 คือ
- รายงานการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานประจาเดือนสิงหาคมของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์การสร้างค่านิยมพื้นฐาน ประจาปี
๒๕๕๖ ทางเว็บไซด์ youtube.com และทาง facebook ของสานักงาน
- ร่วมออกจัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ณ อาเภอสองพี่น้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้
และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
- ประชาสัมพันธ์ผลงานตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หนังสั้น” สาหรับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณบุรีสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” ผ่านทางเว็บ facebook ,youtube
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสร้างสรรค์ และปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้ช่วย
ฝ่ายเลขาฯ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
- ประสานผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่
ผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
- เตรียมนิทรรศการเพื่อร่วมงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานด้านสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรบินสันสุพรรณบุรี
/- เข้าร่วม…
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- เข้าร่วมประชุมการป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก เพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
และวิธีการใช้โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
- ตอบแบบสารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) ครั้งที่ ๒ ในส่วน
ที่จังหวัดได้มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมดาเนินการ จานวน ๑๒ ชุด ทางเว็บไซด์ http://www.opdc.go.th/ges
4.1.17 นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ มีผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556 คือ
- ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- ดาเนินการจัดทาบัตรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จานวน ๓ ราย
- จัดทาเอกสารรายงานเรื่องการดื่มสุราในบริเวณศาสนสถาน
- จัดทาเอกสารรายงานเรื่องการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานฝ่ายบริหารทั่วไป
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงวัฒ นธรรมได้ จัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี 2556
ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 2,2๙4,554.-บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่
บาทถ้ว น) นั้ น ผลการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณ ณ วันที่ 30 กัน ยายน ๒๕๕๖ เบิกจ่ ายไปแล้ ว ทั้ งสิ้ นจานวน
2,2๙4,553.60 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
- การจัดสรรเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ 2554
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ได้แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค เพื่อนาไปจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจาใน
สังกัด ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล จานวน 41,796.87 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยให้ส่วนราชการดาเนินการ แต่ งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาจัดสรรเงิน
รางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กาหนด และจัดทาคาสั่ง
ให้ข้าราชการและลูกจ้ างประจาได้รับเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
โดยสานักงานวัฒนธรรมได้ดาเนินการจัดสรรเงินประจาปี 2554 ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

/- การกาชับ…
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- การกาชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2556 เห็ น ชอบตามมติ ก.พ. ว่ า
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยต้องเสริมสร้าง
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทา
ผิดวินัย การที่ผู้บังคับบัญชาเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมิได้ทาให้การั กษาวินัยของราชการดีขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงมีมติให้นาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติกาชับให้ ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วน
รับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิ ดวิ นั ย ซึ่ ง ผู้ บั งคั บ บั ญชาอาจต้ องรั บ ผิ ด ทางวิ นัย ด้ ว ย จึง เห็ นควรแจ้ง ให้ ทราบ และให้ ถื อปฏิบั ติต ามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- สานักงานวัฒนธรรมดีเด่น
ตามที่ส านั กงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศผลการคัดเลื อกสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดดีเด่นแล้วนั้น โดยผลงานที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดส่งเข้ารับการคัดเลือก ยังไม่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกให้เป็นสานักงานวัฒนธรรมในระดับดีเด่น และดีมาก ซึ่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะได้นามาปรังปรุง
และพัฒนางานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป โดยขอให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ ทางาน
กันเป็นทีม เน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของสานักงานฯ มีคุณภาพ และเป็นไปตาม
เกณฑ์การคัดเลือกสานักงานวัฒนธรรมระดับดีเด่น ดีมาก ของสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 งานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- ผลการดาเนินงานจัดทาวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
การดาเนินงานจัดทาวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ บ้านห้วยหิน ดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง ได้ดาเนินการใกล้เสร็จ สิ้นแล้ ว คงเหลือความสมบูรณ์ของข้อมูล
ซึ่งจะต้องลงพื้นที่อีกครั้ง ในพุธวันที่ ๒ ตุลาคม 2556 เพื่อทาการสัมภาษณ์ คุณกาญจนา งามยิ่ง ภูมิปัญญา
ด้านสมุนไพรกะเหรี่ย ง โดยจะขอข้อมูล พร้อมภาพถ่ายสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบงานวิจัยสมุนไพร
กะเหรี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยองค์ความรู้สมุนไพรกะเหรี่ยงมีความสมบูรณ์มากที่สุด

/- โครงการ...

- 14 –
- โครงการส่ งเสริ มศี ล ธรรมฉลองพระชั นษา ๑๐๐ ปี สมเด็ จพระญาณสั ง วรสมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ตามที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทาโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วัดที่ประดิษฐาน
พระบรมสารี ริ กธาตุ ที่ได้รั บ ประทานจากสมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณายก
ให้ทุกอาเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี และเป็นการแสดงมุทิตาจิตของสมเด็จพระสังฆราช
ขณะนี้ มี อ าเภอที่ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามโครงการดั ง กล่ า วแล้ ว จ านวน ๔ อ าเภอ และอี ก ๖ อ าเภอ
จะดาเนินการในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่
ที่กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดทางานวิจัย
- ได้มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรมทุกท่านเตรียมวางแผนในการดาเนินการจัดทางานวิจัย
ซึ่งถือว่ามีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนามาพัฒนางานด้าน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่ก ระทรวง
กึ่ง เศรษฐกิ จ การจั ด ท างานวิ จั ย อาจท าเป็ น รายบุ ค คล หรื อเป็ น คณะบุ ค คลก็ ไ ด้ ซึ่ ง เดิ ม นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม
ของสานักงานฯ ก็ได้จัดเก็บข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มี การนามาจัดทาใน
รูปแบบของงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งนักวิชาการต้องเรียนรู้วิธีการจัดทางานวิจัย ที่ถูกต้องต่อไป
5.2 ข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
- ขอความร่วมมือให้นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอทุกท่าน รวบรวมเอกสาร
และจัดทาข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตของสถานประกอบการ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่ของตนเอง
ให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สาหรับเตรียมความพร้อมในการลงพื้นทีเ่ พื่อตรวจสถานประกอบการตลอดเวลา
5.3 ที่ประชุมได้นาเสนอแนวคิด เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ 2557
- เห็นควรให้มีการจัดทาปฏิทินในการปฏิบัติงานของแต่ละคน เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงาน
ตามเวลาที่กาหนดให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม ดาเนินการจัดทาปฏิทินประจางบประมาณ 2557 ต่อไป
- การจัดทารายงานผลโครงการ/กิจกรรมของสานักงาน กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
บันทึกข้อมูล พร้อมภาพถ่ายลงในแผ่นซีดี ส่งให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมประมวลผล ทันทีหลังจากจัดโครงการ/กิจกรรม
เสร็จเรียบร้อย หรือเร็วกว่านั้นตามความเหมาะสม
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กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานฯ และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบหมายและเตรียมความพร้อมในการจัดทาโครงการ/
กิจกรรม ต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางกาญจนา เดชสอน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

