คาขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี ...เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้นึ ชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

สารวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

โครงการแหล่งเรียนรู้ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล วงดุริยางค์เยาวชนไทย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ THAI YOUTH ORCHESTRA
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัถตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งวงดุริยางค์ ประเภทซิมโฟนีออร์เคสตร้า ระดับเยาวชนต้นแบบแก่สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้ทัดเทียมนานา
ประเทศและสร้างเสริมเครือข่ายจัดตั้งวงดุริยางค์ออกไปในท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยโดยใช้กจิ กรรมดนตรีไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล สาหรับให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้รักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามทั้งของไทย
และสากล

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
สวัสดีครับ เครือข่ายวัฒนธรรมทุกท่าน
วารสารฉบับนี้ เป็นการนาเสนอประเพณีของชาวพุทธ
ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นั่นคือ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา”
จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงาม
นี้ไว้ โดยมีการจัดงาน“ประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖” ภายในงานจะมีการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาของ
อาเภอต่างๆ ซึ่งนาเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม หรือ
ประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละอาเภอ หากท่านใดกาลังมองหาที่ท่องเที่ยวใกล้
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจ
เที่ยวงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖”
ซึ่งมีการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. จะเคลื่อนขบวนจาก
บริเวณถนนหน้าแขวงการทาง สุพรรณบุรีที่ ๑ ไปหอนาฬิกาเลี้ยวขวาตามถนนเณรแก้ว แล้ววกกลับบริเวณแยก
นางพิมผ่านห้างสรรพสินค้านาซ่ามอลล์ สิ้นสุดบริเวณหน้าโรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ไปและมีการจัดแสดงรถเทียน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นะครับ
ประยุธ โอสธีรกุล
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ประจักษ์
อย่างกว้างขวาง
๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรมของท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดความเข้มแข็ง
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
วัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน

ที่ปรึกษา
นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บรรณาธิการ
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบรรณาธิการ
นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
นางอริยา วงษ์ทองดี
นางกาญจนา เดชสอน
นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ
นางชูศรี สาราญพานิช
นางวรรณพร มัจฉา
นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ
นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
นายทักสุรินทร์ นาโสก
นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช
นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์
นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม
นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์

พิสูจน์อักษร
นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล

ที่ตั้ง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
( ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี )
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ
 ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมในอนาคต
 พิธีรวมน้าพระพุทธมนต์ วัด ๙ วัด ในงานอัศจรรย์วันสงกรานต์
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖
 โครงการเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
ประจาปี ๒๕๕๖
 โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖
 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคณ
ุ ูปการต่อการใช้ภาษาไทย
ประจาปี ๒๕๕๖
 โครงการประชุมสร้างความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 การจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะในจังหวัดสุพรรณบุรี
 เส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
 งานรัฐพิธี
 โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียนสัญจร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
----------------------------------------

ั ันธ์...กิจกรรมในอนาคต
ประชาสมพ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรที่บริหารงานวัฒนธรรม บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
ทางวัฒนธรรมที่ทันสมัย การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการของการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรในองค์กรผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อองค์กรให้มีมาตรฐาน จึงได้จัดทาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานด้านวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเป็นการเพิม่ พูนความรู้ และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร
ในสานักงาน เพื่อสามารถนาความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการประกวดหนังสั้น สื่อสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในพื้นทีจ่ ังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งผลงาน “หนังสัน้ ” ความยาว ๑๐ – ๑๕ นาที เข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสุพรรณ
สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
รวมมูลค่ากว่า ๕๐,๐๐๐.- บาท
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น ๒ รุ่น
- รุ่นนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
- รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์
หมดเขตส่งใบสมัครพร้อมผลงานในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ http://province.m-culture.go.th//suphanburi/
หรือ โทร. ๐๓๕-๕๓๖๐๕๘ , ๐๓๕-๕๓๖๐๔๕

โครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี
สู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้กาหนดจัดโครงการหนึ่งวัน สร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดี
สู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนา
ในการปลูกจิตสานึกการเป็นคนดีตามค่านิยมพื้นฐาน
๕ ประการ และสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคม
อย่างแพร่หลายต่อไป

โครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่า
ทวารวดีศรีอู่ทองโดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
รวมผลผลิต สินค้าทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ชุมชน ซึง่ เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถแก่เยาวชนในชุมชน
ให้มีส่วนร่วม ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ ทอง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธรี วมนา้ พระพุทธมนต์ว ัด ๙ ว ัด
ในงานอ ัศจรรย์ว ันสงกรานต์สพ
ุ รรณบุร ี ประจาปี ๒๕๕๖

พิธีรวมน้าพระพุทธมนต์วัด ๙ วัด ในงานอัศจรรย์วันสงกรานต์สพุ รรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖

จัดขึ้นในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยนายสมชาย เลิศพงษ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าราชการ ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรวมน้าพระพุทธมนต์วัด ๙ วัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เสริมสร้างความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ด้วยปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา นับเป็น
มหามงคลอีกวาระหนึ่งทีป่ วงชนชาวไทยจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการบาเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล
การจัดทาโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชน ได้ศึกษา
หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาในเวลาที่เหมาะสม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทาโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
ตามวัตถุประสงค์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัดและสานักสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิน้ จานวน ๒๐ วัด ซึ่งประกอบด้วย
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดไชนาวาส วัดช่องลม วัดศาลาท่าทราย วัดดอนเจดีย์ วัดธัญญวารี วัดหนองสารแตร วัดเขาทาเทียม วัดนันทวัน
วัดทองประดิษฐ์ วัดใหม่พิบูลย์ผล วัดบางสาม วัดเขาดิน วัดสามชุก วัดสามจุน่ วัดพยัคฆาราม วัดบ้านทุ่ง วัดหนองทราย วัดกุ่มโคก
และสานักสงฆ์วสิ ุทธาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของคนในสังคม อันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ศาสนพิธีจึงมี
ความสาคัญต่อสังคมชาวพุทธ เพราะเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการบาเพ็ญบุญของพุทธศาสนิกชน
ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าด้านจิตใจ รวมทั้งธารงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเผยแพร่และวางแนวทางในการปฏิบัติงาน
ศาสนพิธีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรรมและสืบทอดศาสนพิธีที่ถูกต้องให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดดาว หมู่ที่ ๔ ตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

\

โครงการเข ้าวัดปฏิบต
ั ธิ รรม เนือ
่ งในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจาปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖

ึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
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เนือ
่ งในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้จัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๕๖ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสมชาย เลิศพงษ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
วันวิสาขบูชา ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนและนาไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และบาเพ็ญ
ศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย ชาระจิตใจ ให้สะอาดผ่องใส
ละความชั่ว มุ่งทาความดี

การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
และ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจาปี ๒๕๕6
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง ในการใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และ
ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปรากฏผล ดังนี้

ประเภทปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่
นางสาวช่อทิพย์ เลิศปฏิภาณพงษ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่
นายสุภิญ โพธิจินดา ข้าราชการบานาญ
ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่
นายสมัย กันยา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกกเต็น
ประเภทผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่
นายบุญครอง คันธฐากูร ข้าราชการบานาญ

โครงการประชุมสร้างความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด อาเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เชื่อมโยง การทางานระหว่างภาครัฐจากส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ตลอดจนการนานโยบาย ด้านวัฒนธรรมไปสู่การขับเคลื่อน และปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมในทุกระดับให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงการดาเนินงานทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและของประเทศได้อย่างเป็นองค์รวม

โครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน
เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสื่อพื้นบ้านที่มีความหลากหลาย และเป็นพื้นที่
บ่มเพาะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสื่อสารความหมายของมนุษย์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง เข้าใจง่ายต่อการแสดงออก
ทางอารมณ์ได้เต็มที่ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร ซึ่งเป็นกลไกในการเชื่อมร้อยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทาหน้าที่
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สื่อสารและผู้รับสาร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินโครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์
สร้างค่านิยมพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมพื้นฐาน ในการสร้างจิตสานึกของคนในชุมชน
และคนในชาติ ให้เกิดความหวงแหนความเป็นไทย และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์

การจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะในจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุ ภัท ร์ ศรี สุ น ทรพินิ ต ประธานศู นย์ อ านวยการพลั ง แผ่ นดิ น เอาชนะยาเสพติ ดจั ง หวั ดสุ พรรณบุรี จั ด ให้ มี
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านเกม
ร้า นคาราโอเกะ หอพั ก ฯลฯ อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถบั งคั บ ใช้ก ฎหมายในการก ากั บ ควบคุม ได้ อย่ า งครอบคลุ ม
ในทุก ๆ ด้าน
นายประยุ ธ โอสธี ร กุ ล วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สุ พรรณบุ รี ในฐานะที่ ก ากับ ควบคุ ม ดู แ ล ร้ า นเกม ร้ า นคาราโอเกะ
ได้นาทีมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กระทาผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามนโยบาย ศพส.จ.สพ. อย่างต่อเนื่อง
เมื่อช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖
เป็นการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ในขอบเขตพื้นที่
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอศรีประจันต์ อาเภออู่ทอง อาเภอสามชุก
อาเภอหนองหญ้าไซ อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอด่านช้าง อาเภอบางปลาม้า และอาเภอสองพี่น้อง

กาหนดการ “ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖”
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ว ันจ ันทร์ท ี่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.

- รถต้นเทียนพรรษา ๑๐ อาเภอ พร้อมกันและจัดโชว์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- ถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าคณะอาเภอ ๑๐ อาเภอ
ณ วิหารคต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- ร่วมพิธีเวียนเทียน รอบวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ณ เวทีกลางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ว ันอ ังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๗.๓๐ น.
๐๘.๐๐ น.

๐๘.๓๐ น.

๑๔.๐๐ น.

- หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มเี กียรติ พร้อมกัน
บริเวณปะราพิธีเปิดงานหน้าแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑
- ฯพณฯ สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีฯ
เดินทางถึงบริเวณพิธีฯ
- วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน และกดปุ่มพิธเี ปิดงาน
- เอฟเฟคประกอบพิธีเปิดงาน
- การแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี
- ขบวนแห่เทียนพรรษาทุกขบวน เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑
ไปหอนาฬิกา เลี้ยวขวาตามถนนเณรแก้ว แล้ววกกลับบริเวณแยกนางพิม
ผ่านห้างสรรพสินค้านาซ่ามอลล์ สิ้นสุดบริเวณหน้าโรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- จัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา ๑๐ อาเภอ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ว ันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- จัดโชว์รถเทียนพรรษา ๑๐ อาเภอ
บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

งานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ –๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์” ประจาปี ๒๕๕๖ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดฯ

งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจาปี ๒๕๕๖ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดฯ

โครงการเผยแพร่
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สงั คม /วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

การเมือง

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียนให้กับเด็ก เยาวชน
ประชาชน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community หรือ ASCC) เป็นหนึ่งในสาม เสาหลัก
ของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยร่วมจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดในกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่ กิจกรรมทางสานักงานเอง หรือแม้แต่สถานศึกษา
ที่ขอความร่วมมือเข้ามา ในการนานิทรรศการไปให้ความรู้
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

