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ผูมาประชุม
๓.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๑.

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว
.................................................
๑. นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแกว
๒. นางบุญลาภ ตรีแกว
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ
นางสาวอัมพร ชุมชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
๔. นายชนาธิป พวงธนสาร
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นายธวัชชัย เจริญกัลป
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นางสาวสุภาพร วัชรคุปต
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
ส.ต.ต.หญิง น้ําฝน มีสวัสดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นางเกศินี คุมถนอม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นางสาววันทะนา เวารัมย
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
๑๐. นายพิบูล จันทรแหยม
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวจุฑารัตน บุตรเกษ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นายเชิดพงศ ทักษิณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๓.
ผูไมมาประชุม
๑. นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
ติดราชการ
๒. นางกลัจนา แสงงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ ลาปวย
ผูเขารวมประชุม
๑. นายทองสุข จันทรใด
อาสาสมัครวัฒนธรรม
๒. นายสมหมาย ฉิมจารย เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแกว ประธานในการ
ประชุม กลาวนํา ผูเขารวมประชุมสวดมนต กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกวไดรับการจัดสรรครุภัณฑสํานักงาน ไดแก โตะ
หองประชุม ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน เครื่องเจาะกระดาษไฟฟา และโตะหมูบูชา
๒. ในการประชุม ควรงดกิจกรรมตาง ๆ เมื่ออยูระหวางดําเนินการประชุม เชน การใช
โทรศัพท การทํางานในหองประชุม การประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการประชุม และตองใหความสําคัญ
ในการประชุม
๓. นโยบายผูวาราชการจังหวัดสระแกว ใหขาราชการ เจาหนาที่ แตงกายชุดขาว
ปฏิบัติธรรมในวันพระ ซึ่งสอดคลองกับสระแกวเมือง ๔ ดี
๔. ขอบคุณขาราชการ เจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวกการดําเนินโครงการ
วัฒนธรรมสัญจรสําหรับคณะทูตานุทูต ณ จังหวัดสระแกว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ซึ่งทําใหการจัดงานประสบความสําเร็จและผูเขารวมโครงการฯ มีความ
ประทับใจในการเดินทางมาจังหวัดสระแกว

2

๕. การสวด
โพชณังคปริตร ถวายสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภร ณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี ณ วัดสระแกว ผูวาราชการจังหวัดสระแกวสั่งใหจัดทํารายงานสงไปยังสํานักพระราชวังเพื่อ
โปรดทราบ
มติที่ประชุม รับ
ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕ ๘ เมื่อวั นจันทร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
จํานวน ๘ หนา แกไข ขอ ๔.๔ เดิมตําบลไทยอุดม เปลี่ยนเปน ตําบลไทรเดี่ยว
๒๕๕๘ จํานวน ๘ หนา

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๘ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ติดตามงานการประชุมครั้ง ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๓.๑ งานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ (นายพิบูล จันทรแหยม)
นายพิบูล จันทรแหยม แจงวา ทุกอําเภอไดจัดสงรายงานเรียบรอยแลว ขอ
จํานวนสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

สรุป

การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อําเภอ

๑) มีการตรวจรานวีดิทัศนกอนออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ (แหง)
จํานวนรานวีดี
จํานวนรานวีดิทัศนที่
ทัศนที่ไมผานการ
ผานการตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
(แหง)
(แหง)

๒) มีการตรวจสถาน
ประกอบกิจการเพือ่ การ
เฝาระวังและตรวจสอบ
(แหง)

๓) มีการตรวจสถาน
ประกอบกิจการในกรณี
กระทําผิด/ถูกรองเรียน
(แหง)

รวม

สงหนังสือ
รายงาน

เมืองสระแกว

๓

๓

/

อรัญประเทศ

๔

๔

/

วัฒนานคร

๑๕

๑๕

/

เขาฉกรรจ

๓

๓

/

๑๐

๑๑

/

วังน้ําเย็น

๓

๓

/

ตาพระยา

๕

๕

/

คลองหาด

๒

๒

/

๓

๒

๕

/

๔

๔๗

๕๑

วังสมบูรณ

โคกสูง
รวม

๑
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ประธาน กลาววา การรายงานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
๒ สวน คือ ๑. การรายงานผลเพื่อการออกใบอนุญาต ๒. การตรวจ กํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามเงื่อนไข ในการ
ตรวจใหตรวจสอบตามเงื่อนไขปฏิบัติตามกฎหมายครอบคลุมทุกราน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การรายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(ฝายบริหารทั่วไป)
นางสาวอัมพร ชุมชื่น แจงวา งบประมาณจาก สป.วธ เบิกจายได ๒๔ เปอรเซ็น ต
กรมการศาสนา ๙๗.๑๓ เปอรเซ็นต กรมสงเสริมวัฒนธรรม ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทั้งนี้เบิกจายงบประมาณตามที่
ไดรับการจัดสรร
ประธาน กลาววา งบประมาณป ๒๕๕๙ ใน ๓ เดือนแรก ตองเบิกจายไมนอยกวา ๓๐
เปอรเซ็นต เพื่อเปนไปตามเปาหมายการใชจาย ใหผูรับผิดชอบโครงการติดตามรายละเอียดวางแผนการเบิกจาย
รวมกับนางสาวอัมพร ชุมชื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม)
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร รายงานวา มี ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ที่
ดําเนินการ ๖๕ แหง ยกเลิกไปแลว ๑๐ แหง
ประธาน กลาววา ให
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร ตรวจสอบบัญชีศูนยฯ เพื่อโอนเงิน
จัดสรรเงินอุดหนุน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๔.๑ สระแกวเมืองหนาดานสูอาเซียน : ในมิติประชาสังคมและวัฒนธรรม โดย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว ใหนําเสนอสถานที่ทองเที่ยว วัฒนธรรมในจังหวัดสระแกวมาเปนแนวทางใน
การประยุกตใชใหเกี่ยวของกับอาเซียน ไปดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดขอใหความรูในการประชุมแตละครั้ง
โดยหมุนเวียนกันทุกกลุม/ฝายบริหารทั่วไป นําเสนอ
ประธาน แจงวา ใหนําเสนอเดือนหนา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.
๒ รายงานผลการดําเนินงานภายในพื้นที่ ของนักวิชาการวัฒนธรรม ผูปฏบัติงาน
ประจําอําเภอ
ประธาน แจงวา ใหรายงานในเดือนหนา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ กฐินสามัคคีจังหวัดสระแกว ประจําป ๒๕๕๘ (กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม)
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร แจงวา กําหนดจัดวัดหนองแวง ตําบลไทยอุดม อําเภอ
คลองหาด ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดสั่งทําพิมพซองฎีกา จํานวน ๕ ,๐๐๐ ซอง โดยในวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะประชุมเพื่อติดตามงานที่วัดหนองแวง อําเภอคลองหาดรับผิดชอบจัดสถานที่ กําหนดสง
เงินในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประธาน กลาวเสริมวา ใหติดตามซองกฐินจากสวนราชการตาง ๆ แลวรายงาน
ยอดเงินบริจาคใหผูวาราชการจังหวัดสระแกวทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.
๔ กฐินพระราชทานจังหวัดสระแกว (กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
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นางสาวสุภาพร วัชรคุปต แจงวา กําหนดจัดวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนเจาภาพการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสระแกว พระอารามหลวง
กําหนดลงพื้นที่เพื่อจัดสถานที่ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดมอบหมายภารกิจให
ขาราชการและเจาหนาที่เรียบรอยแลว กําหนดการจัดแสดงสมโภชวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และไดจัด
ขาราชการรวมพิธีในพระอุโบสถเรียบรอยแลว ใหแตงกายชุดเครื่องแบบปกติขาว พรอมกัน ณ วัดสระแกว เวลา
๐๘.๐๐ น. เพื่อซักซอมพิธี
ประธาน กลาวเสริมวา ถือเปนหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรมสําหรับพิธีดังกลาวขอให
ขาราชการ และเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความเรียบรอย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ กฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๕๘ (นายเชิดพงศ
ทักษิณ)
นายเชิดพงศ ทักษิณ แจงวา
กฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจําป
๒๕๕๘ กําหนดจัดในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดทับคลอมงคล อําเภอทับคลอ จังหวัด
พิจิตร
ประธาน กลาวเสริมวา กระทรวงวัฒนธรรมใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้ ๑. รวมบริจาคเงิน สงกระทรวงวัฒนธรรมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๒. เรียนเชิญวัฒนธรรม
จังหวัด ขาราชการ และเจาหนาที่รวมพิธี ๓. เชิญชวนรวมบริจาคหนังสือใหกับโรงเรียนในอําเภอทับคลอ
ดังนั้น ใหรวบรวมเงินบริจาค สงภายในกําหนด จัดเตรียมความพรอมในการเดินทาง
และนําหนังสือไปรวมบริจาค
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ โครงการสวดมนตขามปอาเซียน(กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร แจงวา ไดสงโครงการไปยังกรมการศาสนาแลว ขอรับ
งบประมาณในการจัดงาน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาจะแจงผลใหทราบตอไป จังหวัดสระแกว
กําหนดจัดที่วัดโคกสะพานขาว อําเภออรัญประเทศ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
ส.ต.ต. หญิง น้ําฝน มีสวัสดิ์ กลาวเสริมวา การดําเนินการนั้นตองไดงบประมาณที่
ชัดเจนกอนจึงจะสามารถวางแผนงานได ทั้งเรื่องการเดินทาง การจัดสถานที่ รูปแบบการจัดงาน และอื่น ๆ
ประธาน กลาวเสริมวา มอบนางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร และ
ส.ต.ต. หญิง น้ําฝน มีสวัสดิ์
รวมวางแผนการจัดงาน เมื่อไดรับงบประมาณจะดําเนินการอยางไร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การสํารวจหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป ๒๕๕๘ (นายทองสุข จันทรใด)
นายทองสุข จันทรใด แจงวา งานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ กําหนดจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดสระแกวไดแจงใหอําเภอสํารวจสถานที่ หนวยงานที่จัดงาน สงมายัง
จังหวัดสระแกวภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทําเกียรติบัตรมอบใหที่สนับสนุนการจัดประเพณี
ลอยกระทงของจังหวัดสระแกว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ การสงขอมูลพื้นฐานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมเพื่อเปนขอมูลผูตรวจราชการ (นางสาววันทะนา เวารัมย)
นางสาววันทะนา เวารัมย แจงวา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดสงขอมูลพื้นฐาน ขณะนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
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๔.๙ การประชุมระดมความคิดเห็นในการสงเสริมศิลปะการแสดงนาฎศิลป (กลุม
สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นายทองสุข จันทรใด แจงวา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกวกําหนด
การประชุม
ระดมความคิดเห็นในการสงเสริมศิลปะการแสดงนาฎศิลป รวมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครูในจังหวัด
สระแกว ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมดอกแกว ศาลากลางจังหวัดสระแกว
๔.๑๐ โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมการบรรยายแนวทางการปฏิบัติราชการ/ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ฝายบริหารทั่วไป)
นายเชิดพงศ ทักษิณ รายงานวา การนําเสนอวันนี้โดยรูปแบบคลิปวีดีโอ เรื่อง
“บทบาทและทักษะหัวหนางานยุคใหม” สรุปการทํางานในองคการนั้น นอกจากผูบริหารที่มีหนาที่กําหนด
นโยบาย กําหนดทิศทางองคการแลว หัวหนางานถือวามีความสําคัญมากในองคการ เพราะวาตองมีทักษะ
ความรู ความสามารถ การรับนโยบายมาถายทอดสูการปฏิบัติ เปนตัวเชื่อมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ดังนั้น การวางแผน การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ การมอบหมายงาน การสั่งงาน การประเมินและการติดตามงาน
เปนทักษะที่หัวหนางานยุคใหมตองมี เพราะถือไดวาตองมีทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ งานสืบสานเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแกวประจําป ๒๕๕๙ (กลุม
สงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาววันทะนา เวารัมย แจงวา
งานสืบสานเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัด
สระแกวประจําป ๒๕๕ ๙ กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแกว
ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว
ประธาน กลาวเสริมวา ในปนี้ตองการรูปแบบการจัดงานใหเสมือนบรรยายกาศอยูใน
งานวัด เพื่อยอนประเพณีวัฒนธรรมในอดีตที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน มีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ การคาขายสินคา อาหาร การออกราน และอื่น ๆ ที่ผูเขามาในงานสามารถยอนรําลึกในวิถีถิ่น
วิถีไทยได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. ประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการ และเจาหนาที่เขารับการอบรมการจัดทํา
เว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกการประชุม

(นายเชิดพงศ ทักษิณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอัมพร ชุมชื่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

