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ผู้มาประชุม

รายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
.................................................
๑. นายสมเกียรติ พันธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
๒. นางสาวอัมพร ชุ่มชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๓. นายชนาธิป พวงธนสาร
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๔. นายธวัชชัย เจริญกัลป์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๕. นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๖. ส.ต.ต.น้าฝน มีสวัสดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๗. นางเกศินี คุ้มถนอม
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๘. นางกัลจนา แสงงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๙. นางสาววันทะนา เวารัมย์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๑๐. นายพิบูล จันทร์แหยม
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวขวัญวจี ขวัญสู่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทองสุข จันทร์ใด
๒. นายสมหมาย ฉิมจารย์

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ติดราชการ
อาสาสมัครวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานที่
ประชุม กล่ าวน าผู้ เข้าร่ วมประชุมสวดมนต์ กล่ าวเปิ ดประชุมและดาเนิน การตามระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจาปี
๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้ว โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีปิดทองสักการบูชาหลวงพ่อทอง
บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ สรุปผลรายได้จาก
การจาหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน เป็นเงินจานวน ๑๔๖,๗๓๓ บาท
๑.๒ โครงการสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน รวมจานวนคนเข้าร่วมสวดมนต์ในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ คน สถานที่จัดสวดมนต์ วัด ๔๙ วัด และสานักปฏิบัติธรรม ๒ แห่ง ขอขอบคุณ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วทุกท่านที่ช่วยดาเนินการจัดงานให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ทั้งนี้ในปีหน้าให้กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เตรียมการวางแผนในเรื่องการประสานกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
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๑.๓ ในประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆทั่วประเทศ ขยายจากอาเซียนไปวัดไทย
ทั่วโลก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตามที่ ได้ดาเนินการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม๒๕๕๘
จานวน ๘ หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ติดตามงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๓.๑ งานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (กลุ่มยุทธศาสตร์และ

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
นายพิบูล จันทร์แหยม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานสรุปจานวนสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
๑) มีการตรวจร้านวีดิทัศน์ก่อนออก
๒) มีการตรวจสถาน ๓) มีการตรวจสถาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ (แห่ง)
อาเภอ
ประกอบกิจการเพื่อ ประกอบกิจการใน
ส่งหนังสือ
รวม
จานวนร้านวีดิทัศน์ จานวนร้านวีดีทัศน์ที่
การเฝ้าระวังและ กรณีกระทาผิด/ถูก
รายงาน
ที่ผ่านการตรวจ ไม่ผ่านการตรวจ
ตรวจสอบ (แห่ง)
ร้องเรียน (แห่ง)
ประเมิน (แห่ง)
ประเมิน (แห่ง)
เมืองสระแก้ว
๔
๔
/
อรัญประเทศ
๕
๕
/
วัฒนานคร
๔
๔
/
เขาฉกรรจ์
๑
๑
/
วังสมบูรณ์
๐
/
วังน้าเย็น
๑
๑
/
ตาพระยา
๑
๑
/
คลองหาด
๒
๒
/
โคกสูง
๓
๓
/
รวม
๕
๑๖
๒๑
/
ทั้ง นี้ แจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ก ารเข้ า ร่ ว มโครงการร้ า นเกมสี ขาว โดยให้ นั ก วิ ช าการ
วัฒนธรรมประจาอาเภอส่งข้อมูลร้านเกมที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการฯ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประธาน กล่าวเสริมว่า ให้นักวิชาการประจาอาเภอ สารวจตรวจสอบทะเบียนสถาน
ประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน และ
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เมื่ อ ลงพื้ น ที่ ต รวจสถานประกอบกิ จ การ ฝากให้ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอแจ้ ง ประสานงาน
ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ในการเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ การรายงานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นางสาวอัมพร ชุ่มชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ รายงานว่า สามารถเบิก
จ่ายเงินงบประมาณจาก สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๔๙.๖๕ %, กรมการศาสนา ๙๒.๒๑ % , กรม
ศิลปากร ๑๐๐ %, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๘๖.๙๖ % และงบพัฒนาจังหวัด ๑๕.๗๘ %
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร)
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร รายงานว่า ได้จัดสรรงบประมาณและโอนเงิน เข้าบัญชีโครงการ
ลานธรรม ลานวิถีไทย โครงการศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโครงการบูรณะศาสนสถานจังหวัดสระแก้ว
จานวน ๖๕ แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรมการศาสนาได้มอบหนังสือ การดาเนินงานโครงการกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมของพื้นที่ ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะดาเนินการมอบให้จานวนแห่งละ ๑ เล่ม
ประธานกล่าวเสริมว่า มอบนางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
รายงานการดาเนินงานโครงการฯ เป็นลาดับขั้นตอน และให้ดาเนินการมอบหนังสือดังกล่าว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ สระแก้วเมืองหน้าด่านสู่อาเซียน : ในมิติประชาสังคมและวัฒนธรรม โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ได้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดข้อให้ความรู้ในการประชุมแต่
ละครั้ง โดยหมุนเวียนกันทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในครั้งนี้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป นาเสนอ
นางสาวขวัญวจี ขวัญสู่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้
ขอนาเสนอเรื่อง การก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน สร้างความรู้สึกการเป็ น
เจ้าของ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย” กระทรวง
วัฒ นธรรม น าความเป็ น ไทย สู่ ใจประชาชน ส่ งเสริ มความเป็น ไทยให้ ประชาชนชาวไทย มี จิตส านึกและ
พฤติกรรม การนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น เช่น มารยาทไทย การยิ้ม ไหว้ ขอโทษ อาหาร
ไทยอาหารถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี การแสดง ดนตรี การใช้ผ้าไทยผ้าถิ่น ใช้ภาษาไทยภาษาถิ่น การ
ส่งเสริมภาพยนตร์ไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ประพฤติปฏิบัติตามคาสอนในศาสนา
ประธาน กล่าวเสริมว่า มอบนางสาวขวัญวจี ขวัญสู่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดาเนินการจัดอบรมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการสังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระแก้วทุกท่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการด าเนิ น งาน ภายในพื้ น ที่ ของนั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม
ผู้ปฏิบัติงานประจาอาเภอ
นางสาวสุ ภ าพร วั ช รคุ ป ต์ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอเมื อ งสระแก้ ว
สรุปงานตามภารกิจ ดังนี้
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๑. การนาเสนออัตลักษณ์/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสู่ขวัญควาย เพื่อ
เตือนใจ ให้ คนมีความกตัญญูกตเวที ร าลึ กถึงบุญคุณของควายที่ได้ช่ว ยเหลื อเกื้อกูล แก่ช าวนา ซึ่งจังหวัด
สระแก้วได้ดาเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔
๒. งานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการดาเนินการตรวจสถาน
ประกอบการ ช่วงเวลา ๒๑.๐๐ – ๒๕.๐๐ น. ร่วมกับอาเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
๓. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้ดาเนินการการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวในฐานข้อมูลในส่วนของอาเภอเมืองสระแก้วแล้ว ๘๐ % โดยมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่างจังหวัดสระแก้ว อาเภอสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส.ต.ต.น้าฝน มีสวัสดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภออรัญประเทศ สรุปงาน
ตามภารกิจ ดังนี้
๑. การนาเสนออัตลักษณ์/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ “แหหอปราสาทผึ้ง” ตาบล
คลองน้าใส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคี และเป้นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
รวมทั้งมีการจัดการประกวดหอปราสาทผึ้งอีกด้วย
๒. งานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์ แ ละวี ดี ทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตรวจสถาน
ประกอบการร้านวีดิทัศน์ ร่วมกับอาเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน ๕ แห่ง
๓. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการดาเนินการขับเคลื่อนเป็นประจา ซึ่งเจ้าคณะอาเภอ
มุ่งเน้นการรักษาศีล ๕ เป็นหลักอยู่แล้ว
๔. ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ดาเนินการออกตรวจ ติดตาม จานวน ๓ ศูนย์
๕. ลานธรรม ลานวิถีไทย มีการดาเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดเหล่าอ้อย
๖. โครงการ ๔ ดี วิถีพอเพียง มีการขับเคลื่อนอย่างสม่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมงานบุญ
ปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข
นางกัลจนา แสงงาม นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอตาพระยา สรุปงานตามภารกิจ ดังนี้
๑. การนาเสนออัตลักษณ์/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ขอนาเสนอในเดือนหน้า
๒. งานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์แ ละวีดี ทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีก ารออกตรวจอย่า ง
สม่าเสมอ บางร้ า นมี การยกเลิ ก หรื อปรับ ปรุ ง ร้า นคาราโอเกะตรวจพบว่ ามี การขายบริก าร ได้ตั กเตือ น
ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมอาเภอเคลื่อนที่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในอาเภอในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
๔. ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการจัดสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดตาพระยา และ
วัดสองพี่น้อง ตาบลโคคลาน อาเภอตาพระยา
๕. ลานธรรม ลานวิถีไทย ยังไม่ได้ดาเนินการ ซึ่งรอรับหนังสือแนวทางการดาเนิน
โครงการจากกรมการศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางเกศินี คุ้มถนอม นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอวัฒนานคร สรุปงานตามภารกิจ ดังนี้
๑. การนาเสนออัต ลักษณ์/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าทอมือบ้านภักดีแผ่นดิน
หมู่ที่ ๘ ตาบลหนองหมากฝ้ าย ผลิ ตด้ว ยเส้ นด้ายใยประดิษฐ์ ทาให้ สี ไม่ตก ไม่ห ด และคงทน จุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ คือ ลายผ้ามีสีสันสดใส
๒. งานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการตรวจสถานประกอบกิจการ
จานวน ๔ ร้าน
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๓. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการดาเนินกิจกรรมอาเภอยิ้ม ไปพร้อมกับกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่ ณ วัดสังคมมาวาส
๔. ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ที่วัดหนองหอย และ
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๕. ลานธรรม ลานวิถีไทย มีการดาเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดนครธรรม
๖. โครงการ ๔ ดี วิถีพอเพียง มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจา
นายธวัชชัย เจริญกัลป์ นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอคลองหาด สรุปงานตาม
ภารกิจ ดังนี้
๑. งานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการลงพื้นที่ตรวจสถาน
ประกอบกิจการเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบจานวน ๒ ร้าน ไม่พบความผิดปกติใดๆ
๒. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ในการประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๓. ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาเภอคลองหาด มีวัดที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๔ วัด
นายชนาธิป พวงธนสาร นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอโคกสูง สรุปงานตามภารกิจ ดังนี้
๑. การนาเสนออัตลักษณ์/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ประเพณีมาฆบูชา ซึ่งมีการเวียนเทียน
ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่
และจะมีการจัดงานแสดง แสง สี แสง ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งทางอาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะทางาน และมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว
๒. งานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีด ีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการตรวจสถานประกอบ
กิจการ จ านวน ๓ ร้าน และมีการร้ องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน เรื่องเด็กส่งเสียงดัง และการให้บริการเกินเวลา
สาหรับเด็ก ซึ่งได้มีการตักเตือน และทาข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัค รในการประชุม
ประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานข้อมูลในของอาเภอโคกสูง
๖๐% และมีเป้าหมายให้ได้ถึง ๘๐% มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สานักพุทธ
ศาสนา และมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับอาเภอยิ้ม และถนนสายบุญ
๔. ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการดาเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งได้
แจ้ งยอดจ านวนคนเข้าร่ ว มสวดมนต์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ฝากให้ นางสาวหนึ่งฤทัย บริห าร นักวิช าการ
วัฒนธรรมปฏิบัติการ ดาเนินการจัดส่งแบบรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ด้วย
๕. ลานธรรม ลานวิถีไทย มีการดาเนินการจัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการพัฒนาบุค ลากร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรมการบรรยายแนวทางการปฏิบัติร าชการ/ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นางสาวขวัญวจี ขวั ญสู่ นั กจัด การงานทั่ ว ไปปฏิบัติ การ แจ้ง ว่า ส านัก งาน ก.พ.
ได้ดาเนินโครงการพัฒนากาลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดเปิดให้บริการอบรม จานวน ๑๒๕ วิชา/บทเรียน และ ๒ หลักสูตร (หลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่และหลักสูตรผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ) เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับการพัฒนาตนเองด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม และผู้ผ่านการ
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อบรมตามข้อกาหนดของโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจากสานักงาน ก.พ. (รายละเอียด
ในเอกสาร HRD : e-Learning ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ โครงการยกย่องเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว
ประจาปี ๒๕๕๘ (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ รายงานว่า ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินการจัดทาเกียรติบัตร เพื่อให้แต่ละอาเภอดาเนินการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีมีคุณธรรม
ประธาน กล่าวเสริมว่า ในการดาเนินการครั้งหน้าในเรื่องของรายชื่อเด็กและเยาวชน
ที่ได้รับเกียรติบัตร ควรครอบคลุมทุกโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ของแต่ละอาเภอ
๔. การติดตามงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประธาน แจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
หัวข้อประเด็นปฏิรูปและวาระขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม จึงขอให้ข้าราชการสังกัดสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระแก้ว ร่วมพิจารณา แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะนโยบายการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม ๖ ประเด็น
และฝากเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพลง “มรดกไทย มรดกอาเซียน”
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
นางสาววันทะนา เวารัมย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ กล่าวว่า กาหนดการ
ประชุมจัดทาแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้วในแต่ละอาเภอ ดังนี้
วันที่
๔ ม.ค. ๕๙
๑๑ ม.ค. ๕๙
๑๒ ม.ค. ๕๙
๑๓ ม.ค. ๕๙
๑๔ ม.ค. ๕๙
๑๕ ม.ค. ๕๙
๒๒ ม.ค. ๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาเภอตาพระยา
อาเภออรัญประเทศ
อาเภอวังน้าเย็น
อาเภอโคกสูง
อาเภอวังสมบูรณ์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อาเภอคลองหาด
อาเภอเขาฉกรรจ์
อาเภอเมืองสระแก้ว
อาเภอวัฒนานคร
-

ทั้งนี้ มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประสานจัดเตรียมสถานที่ (ป้าย โต๊ะ เก้าอี้ ไมค์เครื่องเสียงในห้องประชุมเป็นต้น)
(๒) ประสานกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการวัฒนธรรม
ประจาอาเภอ สภาวัฒนธรรมอาเภอและสภาวัฒนธรรมตาบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนของอาเภอ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของแต่ละอาเภอ
(๓) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่อง
(๔) เอกสารประกอบการประชุม (ถ้ามี)
(๕) ใบลงทะเบียน
(๖) ประสานเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

7

๕.๒ การขับเคลื่อนภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
๕.๒.๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
๕.๒.๒ โครงการการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
๕.๒.๓ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาววันทะนา เวารัมย์ นักวิช าการวัฒ นธรรมช านาญการ กล่ าวว่า ในการ
ดาเนินงานในแต่ละโครงการดังกล่าวข้างต้นจะประกอบด้วยแต่ละกิจกรรมย่อย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
ผู้กาหนด จึงขอนาเสนอในรูปแบบ Powerpoint และเอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้
(๕.๒.๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม” เพื่อให้
ความรู้แก่เยาวชน (อายุ ๑๒ – ๑๙ ปี) จานวน ๑๑๐ คน (มาจากสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง)
(๒) กิจกรรมสารวจความรู้ ความเข้าใจผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) กิ จ กรรม “การจัด ตั้ งศู น ย์ เฝ้ า ระวั ง ทางวัฒ นธรรม ในสถานศึก ษา”
โดยสานั กงานวัฒนธรรม เป็น ผู้ดาเนิ นการออกประกาศจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังฯ (ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง) ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ลงนามประกาศ ดังนั้น ในเบื้องต้นขอให้นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอ
ประกอบด้วย อาเภอเมืองสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร อาเภออรัญประเทศ อาเภอตาพระยา และอาเภอโคกสูง
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาฯ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
(๔) จัดกิจกรรม “ส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓
ให้สานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
(๕.๒.๒) โครงการการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
(๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ภายในมกราคม /ครั้งที่ ๒ ภายในมิถุนายน
(๒) จัดประกวดคลิปวีดิโอในระดับจังหวัด ในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”
กาหนดให้คลิปที่ส่งเข้าประกวดในระดั บจังหวัดต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คลิป ส่งส่วนกลางภายในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๓) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดประกวดคลิป ส่งส่วนกลาง
ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๔) ดาเนินการตอบแบบสารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จานวน ๒๐ คน ส่งส่วนกลางภายใน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๕.๒.๓) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
(๑) คัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภท
เด็ก ๕ คน และประเภทเยาวชน จานวน ๕ คน
(๒) คัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภท
บุคคล ๕ คน ประเภทสถานศึกษา จานวน ๕ แห่ง และประเภทองค์กร /หน่วยงาน จานวน ๕ แห่ง
มติที่ประชุม
๑. มอบ นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอเมืองสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร
อ าเภออรั ญ ประเทศ อ าเภอตาพระยา และอ าเภอโคกสู ง จั ด ส่ ง รายชื่ อ ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม
ในสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน ๑ แห่ง โดยสถานศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้เป็นศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
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๒. มอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดทารายชื่อศูนย์เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว
๓. มอบ นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดคลิป
วีดิโอในระดับจังหวัดในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”
๔. มอบ นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอ เตรี ยมการดาเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ตั้งแต่ต้นปี เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว และให้รายงาน
ความก้าวหน้าในการประชุมประจาเดือนครั้งต่อไป
๕.๓ เรื่องการรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ แจ้งว่า กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ได้เปิดรับสมัครแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และขอให้ที่ประชุม พิจารณาสมัคร
แหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการฯ
มติที่ประชุม
มอบ นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ดาเนินการ
จั ดท าหนั งสื อพร้ อมแนบหลั กเกณฑ์ การรั บสมั ครคั ดเลื อกให้ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
๕.๔ การคั ด เลื อ กผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทางวั ฒ นธรรม พุ ท ธศั ก ราช 2559
(กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และ
มอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ จานวน ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา
๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ
๓. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาส่งสมัครผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม
มอบ นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ดาเนินการ
จั ดท าหนั งสื อพร้ อมแนบหลั กเกณฑ์ การรั บสมั ครคั ดเลื อกให้ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
๕.๕ ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการ
ใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559 (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ แจ้งว่า กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม จะดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลดังกล่าวข้างต้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
จึ ง ขอแจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ และขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเสนอชื่ อ พร้ อ มประวั ติ ชี วิ ต และผลงาน โดยผ่ า น
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่จังหวัดแต่งตั้ง ส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
มอบ นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ดาเนินการ
จั ดท าหนั งสื อพร้ อมแนบหลั กเกณฑ์ การรั บสมั ครคั ดเลื อกให้ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
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๕.๖ การดาเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจาปี พ.ศ.2559 (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ แจ้งว่า กรมส่งเสริม
วัฒ นธรรม โครงการยกย่ องเชิดชูเกี ยรติส ถานศึกษาดีเด่นทางวัฒ นธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประจาปี พ.ศ.2559 โดยดาเนินการคัดเลือกจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือกดังกล่าวให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
มอบ นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ดาเนินการ
จั ดท าหนั งสื อพร้ อมแนบหลั กเกณฑ์ การรั บสมั ครคั ดเลื อกให้ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
๕.๘ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลเพชรสยาม ครั้งที่ 22 ประจาปีพุทธศักราช
2559 และการคัด เลือกบุค คลดี เด่ น ประจาปีพุทธศักราช 2559 (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล เพชรสยาม ครั้งที่ 22 และรางวัลบุคคล
ดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2559 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และขอให้ที่ประชุม พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
มอบ นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ดาเนินการ
จั ดท าหนั งสื อพร้ อมแนบหลั กเกณฑ์ การรั บสมั ครคั ดเลื อกให้ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมประจ าอ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

(ลงชื่อ)
ผู้จดบันทึกการประชุม (ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวขวัญวจี ขวัญสู่)
(นางสาวอัมพร ชุ่มชื่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

