คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ ๓๐๖๖/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี
ตำมที่จังหวัดสิงห์บุรี มีคำสั่ง ที่ 746/2560 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี นั้น
เนื่ องจำกมีกำรปรับ เปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัด ให้ เหมำะสม
ตำมมติคณะกรรมกำรส่ง เสริมคุณ ธรรมแห่ งชำติ ในกำรประชุม ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม
2560 ให้สำมำรถเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดได้ตำมควำมเหมำะสม จึงขอยกเลิก
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 746/2560 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 พระเทพปริยัติสุธี
ที่ปรึกษำ
เจ้ำคณะจังหวัดสิงห์บุรี ( มหำนิกำย )
1.2 พระรำชกิติมงคล
ที่ปรึกษำ
รักษำกำรเจ้ำคณะจังหวัดสิงห์บุรี ( ธรรมยุติ )
1.3 อิหม่ำมกำเซ็ม ศุขพงษ์
ที่ปรึกษำ
ผู้นำศำสนำอิสลำมจังหวัดสิงห์บุรี
1.4 บำทหลวงธวัช สิงห์สำ
ที่ปรึกษำ
ผู้นำศำสนำคริสต์จังหวัดสิงห์บุรี
1.5 นำยวันชัย แสงดำว
ที่ปรึกษำ
ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
1.6 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
ประธำนอนุกรรมกำร
1.7 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
(ที่กำกับดูแลสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี)
1.8 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.9 ศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.10 หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.11 นำยอำเภอทุกอำเภอ
อนุกรรมกำร
1.12 ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.13 ประชำสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.14 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสิงห์บุรี อนุกรรมกำร
1.15 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อนุกรรมกำร
มัธยมศึกษำ เขต 5
1.16 ผู้อำนวยกำร/...

-21.16 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อนุกรรมกำร
ประถมศึกษำสิงห์บุรี
1.17 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
อนุกรรมกำร
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสิงห์บุรี
1.18 ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.19 นำยกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.20 นำยกพุทธสมำคมจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.21 นำยประสงค์ สังข์ทอง
อนุกรรมกำร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ
1.22 นำงพัชณี เหลืองดิลก
อนุกรรมกำร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ
1.23 วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
1.24 นำงไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำรพิเศษ
1.25 นำงสำวอริสรำ คำชำรี
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำรพิเศษ
1.26 นำงประวิทย์ บุญใบ
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำร
1.27 นำงศรีสุคล พรมโส
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำร
มีอำนำจหน้ำที่
1. ศึกษำวิเครำะห์ และจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)
โดยกำหนดเป็นยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในจังหวัดทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคสังคมในทุกกลุ่มเป้ำหมำย ให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนในชุมชน
2. ดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผ่นปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด
มีกำรบู รณำกำรทำงำนในภำพรวมของจังหวัด ตลอดจนประสำนงำนด้ำนวิช ำกำรและกำรประชำสัมพัน ธ์
สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรรับรู้ให้กับทุกภำคส่วนในจังหวัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
3. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำนต่ำงๆ ของทุกภำคส่วน
ภำยในจังหวัด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัด และรำยงำนผลควำมกำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บท และปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมกำรกำกับติดตำมกำรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
5. มีอำนำจแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่
6. ดำเนินกำร/...

-36. ดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561

( นำยชำนำญวิทย์ เตรัตน์ )
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
ประธำนอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี
ตำมที่จังหวัดสิงห์บุรี มีคำสั่ง ที่ 746/2560 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี นั้น
เนื่ องจำกมีกำรปรับ เปลี่ย นองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัด ให้ เหมำะสม
ตำมมติคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชำติ ในกำรประชุม ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม
2560 ให้สำมำรถเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดได้ตำมควำมเหมำะสม จึงขอยกเลิก
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 746/2560 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 พระเทพปริยัติสุธี
ที่ปรึกษำ
เจ้ำคณะจังหวัดสิงห์บุรี ( มหำนิกำย )
1.2 พระรำชกิติมงคล
ที่ปรึกษำ
รักษำกำรเจ้ำคณะจังหวัดสิงห์บุรี ( ธรรมยุติ )
1.3 อิหม่ำมกำเซ็ม ศุขพงษ์
ที่ปรึกษำ
ผู้นำศำสนำอิสลำมจังหวัดสิงห์บุรี
1.4 บำทหลวงธวัช สิงห์สำ
ที่ปรึกษำ
ผู้นำศำสนำคริสต์จังหวัดสิงห์บุรี
1.5 นำยวันชัย แสงดำว
ที่ปรึกษำ
ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
1.6 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
ประธำนอนุกรรมกำร
1.7 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
(ที่กำกับดูแลสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี)
1.8 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.9 ศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.10 หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.11 นำยอำเภอทุกอำเภอ
อนุกรรมกำร
1.12 ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.13 ประชำสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
อนุกรรมกำร
1.14 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสิงห์บุรี อนุกรรมกำร
1.15 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อนุกรรมกำร
มัธยมศึกษำ เขต 5
1.16 ผู้อำนวยกำร/...

บัญชีรำยชื่อกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 28 ธันวำคม 2561 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
---------------------------------------------ที่
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