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ผู้มาประชุม

รายงานการประชุมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
.................................................
๑. นายสมเกียรติ พันธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
๒. นางสาวอัมพร ชุ่มชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๓. นายชนาธิป พวงธนสาร
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๕. นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๖. ส.ต.ต.นาฝน มีสวัสดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๑. นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๘. นางกัลจนา แสงงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๙. นางสาววันทะนา เวารัมย์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
๑๐. นายพิบูล จันทร์แหยม
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๑๒. นายสมภพ สยามประโคน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวขวัญวจี ขวัญสู่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธวัชชัย เจริญกัลป์
๒. นางเกศินี คุ้มถนอม
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทองสุข จันทร์ใด
๒. นายสมหมาย ฉิมจารย์

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ติดราชการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ลาป่วย
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลาป่วย
อาสาสมัครวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานที่
ประชุม กล่าวนาผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็ขอให้ที่ประชุมดูแลสุขภาพกันด้วย
๑.๒ แนะนาข้าราชการใหม่ คือ นายสมภพ สยามประโคน ตาแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งมาปฏิบัติราชการแทน นายเชิดพงศ์ ทักษิณ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
ตามที่ ได้ดาเนินการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
จานวน ๙ หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ติดตามงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑ งานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (กลุ่มยุทธศาสตร์และ

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
นายพิบูล จันทร์แหยม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานสรุปจานวนสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙
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
๖
๖
/
อรัญประเทศ
๓
๓
๖
/
วัฒนานคร
๕
๕
/
เขาฉกรรจ์
๑
๑
/
วังสมบูรณ์
/
วังน้าเย็น
๑
๑
/
ตาพระยา
๒
๒
/
คลองหาด
๑
๒
๓
/
โคกสูง
๔
๔
/
รวม
๕
๒๓
๒๘
/
รายงานสรุปจานวนสมัครร้านเกมสีขาว ดังนี้
๑. อาเภอเมืองสระแก้ว จานวน ๑๕ ร้าน
๒. อาเภออรัญประเทศ จานวน ๑๘ ร้าน
๓. อาเภอวัฒนานคร จานวน ๗ ร้าน
๔. อาเภอเขาฉกรรจ์ จานวน ๕ ร้าน
๕. อาเภอวังสมบูรณ์ จานวน ๔ ร้าน
๖. อาเภอวังน้าเย็น
จานวน ๘ ร้าน
๗. อาเภอตาพระยา จานวน ๑ ร้าน
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๘. อาเภอคลองหาด จานวน ๒ ร้าน
๙. อาเภอโคกสูง
จานวน ๒ ร้าน
ประธาน กล่าวเสริมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ของ
ร้านเกมผ่านทางเฟสบุ๊ ค เช่น การให้บริการเกินเวลา จึงขอให้นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอดาเนินการ
ตรวจสถานประกอบการที่ มีปั ญหาเป็ น กรณีพิเ ศษ หากมีก ารแจ้ง เตื อนแล้ ว ยั งไม่ด าเนิ นการ ก็ ให้ ทาตาม
กฎหมายต่อไป และฝากถึงเรื่องการติดใบอนุญาตประกอบกิจการ และติดเงื่อนไขเวลาการให้บริการของ
ร้านเกมด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ การรายงานการเบิกจ่า ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นางสาวอัมพร ชุ่มชื่น นักวิช าการเงิน และบัญชีช านาญการ รายงานสรุปผลการ
เบิกจ่ ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๕๔.๗๓ %,
กรมการศาสนา ๙๒.๒๑ % , กรมศิลปากร ๘๓.๖๙ % และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังไม่มีการเบิกจ่าย
ประธาน กล่ า วเสริ ม ว่ า การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด จึ ง ต้ อ ง
ดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงกาหนด และต้องมีการติดตามอยู่เสมอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร)
นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ นักวิช าการวัฒ นธรรมช านาญการ รายงานว่า ได้ จัดทา
หนังสือแจ้ง ศพอ. พร้อมส่งแบบรายงาน ศพอ.๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกาหนดส่งแบบรายงานกลับ
สานักงานฯ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ การขับเคลื่อนภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
๓.๔.๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
นางสาววันทะนา เวารัมย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ กล่าวว่า ในการจัด
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดสระแก้ว มีกาหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑๓ –
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว โดยจะแจ้งมอบหมาย
ภารกิจให้ทราบอีกครั้ง และกิจกรรม “การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา” เนื่องจากกลุ่ม
ยุทธศาสตร์มีความผิดพลาดทางด้านข้อมูล รายชื่อศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาที่เคยเข้าร่ว ม
โครงการมาแล้ว จึงขอจัดส่งรายชื่อใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้นักวิชาการประจาอาเภอจัดส่งรายชื่อ ศูนย์เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ประธาน กล่าวเสริมว่า ในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังฯ ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้อาเภอเมืองสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร อาเภออรัญประเทศ อาเภอ
ตาพระยา และอาเภอโคกสูง รวม ๕ อาเภอ จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาฯ นั้น ยังน้อยเกินไป จึงขอให้อาเภอ
ที่เหลือจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาฯ เพิ่มอาเภอละ ๑ แห่ง
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๓.๔.๒ โครงการการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
นายพิบูล จัน ทร์แหยม กล่ าวว่า กิจกรรมการประกวดคลิ ปวีดิโอในระดับจังหวัด
ในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ฝากให้นักวิชาวัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานประจาอาเภอประชาสัมพันธ์การประกวด
คลิปฯ ซึ่งมีกาหนดหมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ประธาน กล่าวเสริมว่า มี ๓ แนวทางที่ต้องดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ หรือแจ้งผ่าน
ทางการประชุมประจาเดือน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๓. ประชาสัมพันธ์แบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น ระดับอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ให้แก่
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น
๓.๔.๓ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาววันทะนา เวารัมย์ รายงานว่า โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒ นธรรมขณะนี้ ยั งไม่มีหนังสื ออย่างเป็นทางการจากกระทรวงวัฒ นธรรม ขอให้ นักวิช าการ
วัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานประจาอาเภอได้แจ้งประสานเครือข่ายไว้ล่วงหน้า และทางกลุ่มยุทธฯ จะดาเนินการส่ง
รายละเอียด และจานวนการรับสมัครแต่ละประเภทอีกครั้ง
ประธาน กล่าวเสริมว่า ในการดาเนินงานโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาได้จานวนผู้เข้าร่วม
รับสมัครแต่ละประเภทไม่ครบตามเป้าหมาย ในปีนี้จึงขอให้นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานประจาอาเภอ
ดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย หากมีปัญหาให้รีบแจ้งเข้ามาให้ทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ สระแก้วเมืองหน้าด่านสู่อาเซียน : ในมิติประชาสังคมและวัฒนธรรม โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ได้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดข้อให้ความรู้ในการประชุมแต่
ละครั้ง โดยหมุนเวียนกันทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในครั้งนี้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นาเสนอ
นายพิบูล จันทร์แหยม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ แจ้งว่า ขอเลื่อนการนาเสนอ
ไปเป็นการประชุมครั้งหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ปฏิบัติงานประจา

๔.๒ รายงานผลการด าเนิ น งาน ภายในพื้ น ที่ ของนั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม
เลื่อนการนาเสนอไปครั้งหน้า

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการพัฒนาบุค ลากร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรมการบรรยายแนวทางการปฏิบัติร าชการ/ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นางสาวขวัญวจี ขวัญสู่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แจ้งว่า ด้วยสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการ
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ทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จึงขอนาเสนอโดยรูปแบบวี ดีโอ ผลงานประกวดสื่อป้องกัน
การทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ” สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และฝากให้นาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ จัดงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชา
อาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)
นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ รายงานว่า การจัดงาน
แสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”
จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งปีนี้ดาเนินการเป็นปีที่ ๒
มีกาหนดจัดในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมขบวนแห่มาฆปูรมีศรีสระแก้ว เวลา๑๗.๐๐ น.
พิธีเวียนเทียนรอบปราสาทสด๊กก๊อกธม และเวลา ๑๗.๐๐ น. ชมการแสดง แสง สี เสียง “สด๊กก๊อกธม สัมพันธ์
ศรัทธา บูชามาฆปูรมี” โดยจะแจ้งมอบหมายภารกิจ ให้ทราบอีกครั้ง ส่วนในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จะมีการแถลงข่าวการจัดงานฯ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตาบลโคกสูง อาเภอโคกสูง โดยมี
ผู้ว่าราชการจั งหวัดสระแก้ว วัฒ นธรรมจังหวัดสระแก้ว รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒ นาองครักษ์ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินวิโรฒ และคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เข้าร่วมการแถลงข่าว
ประธาน กล่ า วเสริ ม ว่ า ในการด าเนิ น การจั ด แถลงข่ า ว ให้ เ ตรี ย มสถานที่
ประสานงานบุคคลเข้าร่วม ฯ ให้เรียบร้อย และงานในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ประสานงาน จัดเตรียม
สถานที่ คน อาหาร โคมเทียน ฯลฯ ให้เรียบร้อย และฝากไปถึงการประสานงานเรื่องหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ดาเนินการกากับ ติดตามด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สัปดาห์ส่ งเสริ มพระพุท ธศาสนา เนื่อ งในเทศกาลวั น มาฆบูชา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นายทองสุข จันทร์ใด รายงานว่า ได้จัดเตรียมการดาเนินงานเป็นที่เ รียบร้อยแล้ว
และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ วัดสระแก้ว พระอารมหลวง
๔.๖ การจดแจ้งขอเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (นายทองสุข จันทร์ใด)
นายทองสุข จันทร์ใด รายงานว่า ได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนจดแจ้งเป็น
เครือข่ายวัฒนธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานประจาอาเภอนาไปติดตั้ง
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ซึ่งสิ้นสุดรับสมัครจดแจ้งฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และจะมีการปรึกษาหารือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแต่ละระดับ ดังนี้
๑. สภาวัฒนธรรมตาบล ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. สภาวัฒนธรรมอาเภอ ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ประธาน แจ้ ง ว่า ให้ ต รวจสอบรายชื่อ ข้าราชการในส านั กงานในการจดแจ้ งเป็ น
เครือข่ายวัฒนธรรม ถ้าใครยังไม่ได้จดแจ้งก็ให้ดาเนินการจดแจ้งเพิ่มเติม ส่วนการจดแจ้งสภาวัฒนธรรมตาบล
สภาวัฒนธรรมอาเภอ และสภาวัฒนธรรมจังหวัด ให้ดาเนินการจัดประชุมข้าราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกาหนด
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๔.๗ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ และการ
ประกวดบรรยายธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับภาค
นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ นั ก วิ ช า ก า รวั ฒ น ธ ร ร ม ช า น า ญ ก า ร ร า ย ง า น ว่ า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าภาพการประกวดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับภาค
(ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา) ได้ดาเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์การสมัคร
เข้าร่วมประกวด ฯ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีกาหนดหมดเขตส่งใบสมัครในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ
ดาเนินการจัดประกวดในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดสระแก้ว พระอารมหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานว่า ด้วยจังหวัด
สระแก้ว โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ในระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และได้แจ้งให้ทางนักวิชาการวัฒนธรรมอาเภอ
จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ อาเภอละ ๘ คน ขณะนี้ได้รายชื่อทั้งหมด ๖๓ คน จึงขอให้อาเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อ
ให้ดาเนินการส่งรายชื่อให้ทางจังหวัดด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน ประจาปี พ.ศ.2559 (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานว่า ตามที่ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ หากมีโรงเรียนใดเพิ่มเติม ขอให้จัดส่งภายในอาทิตย์หน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการ
ใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559 (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานว่า ขณะนี้มีการ
ส่งสมัครมา จานวน ๕ โรงเรียน หากมีโรงเรียนใดเพิ่มเติม ขอให้จัดส่งภายในอาทิตย์หน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ การจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานว่า กรมส่งเสริม
วั ฒ นธรรม จะด าเนิ น การจั ด ประกวดดนตรี แ ละการแสดงพื้ น บ้ า น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน ๔ ประเภท ดังนี้
๑) ภาคเหนือ ได้แก่ ประเภทสะล้อ ซอ ซึง ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒) ภาคกลาง ได้แก่ ประเภทลิเก ณ กรุงเทพมหานคร
๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประเภทหมอลา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
๔) ภาคใต้ ได้แก่ประเภทดนตรีโนรา ณ จังหวัดสงขลา
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดให้ที่ประชุมทราบ
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๔.๑๒ โครงการจัดอบรมเชิ งปฏิบั ติการศิลปะมวยไทยให้ แก่ค รู สอนพลศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานว่า กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะมวยไทยให้แก่ครูสอนพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสานักพิจารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และจะดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งไปทาง
โรงเรียนอีกที
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ การเสนอรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี ๒๕๕๙
นางสาวจุ ฑ ารั ต น์ บุ ต รเกษ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมปฏิ บั ติ ก าร
รายงานว่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์
มรดกไทย ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ กาหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ หากท่านใดสนใจให้จัดส่งข้อมูล รายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๔ การจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ รายงานว่า กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กาหนดจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โดยสานักงานวัฒนธรรมได้แต่ง ตัง
คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อดาเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเป็นตัวแทนประกวดในระดับประเทศ
ซึง่ มีกาหนดจัดประกวดระดับจังหวัดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๕ งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตาบลเขาสามสิบ (ครั้งที่ ๑๖) ประจาปี ๒๕๕๙
นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ แจ้งว่า อาเภอ
เขาฉกรรจ์ มี ก าหนดจั ด งานประเพณี บ ายศรี สู่ ข วั ญ ข้ า วต าบลเขาสามสิ บ (ครั้ ง ที่ ๑๖) ประจ าปี ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๖ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคกลาง) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกีย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ รายงานว่าจากการ
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วอยู่ในกลุ่มที่ ๕ กลุ่มเบญจบูรพา โดยมอบหมายให้
ดาเนินการ ดังนี้
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๑. จัดผู้เข้าร่วมพิธีเปิด โดยเข้าร่วมเดินขบวน (แต่งกายตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น)
จานวน ๑๐ คน
๒. การแสดงทางวัฒนธรรม ให้แต่ละกลุ่มจัดการแสดงไม่เกิน ๓ ชุด ซึ่งได้เสนอการ
แสดงมโหรีปางลางไว้
๓. จัดส่งภาพที่สาคัญ เพื่อใช้ประกอบการจัดนิทรรศการ และเป็นการประชาสัมพันธ์
จานวน ๒ ภาพ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔. ดาเนินการจัดหาบุคคลเพื่อส่งประกวดเข้าร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จานวน ๑ คน
๕. การสาธิตทางวัฒนธรรม จานวน ๑ อย่าง
๖. ประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประธาน กล่าวเสริมว่า กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคกลาง) ให้กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด และ
การสาธิตทางวัฒนธรรม ให้นาผลงานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เข้าร่วมจัดการแสดง
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๗.๓๐ น.

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

