
รายงานการประชุม
                               คณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔

                          เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ  หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

                                                  **************

ผูมาประชุม

๑. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานอนุกรรมการ
๒. ม.ร.ว.พันธุดิศ  ดิศกุล ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๓. นายเชิดศักดิ์  ศรีศักดิ์วิชัย หัวหนากลุมติดตามและรายงาน อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. นายเกริกไกร  สงธานี หัวหนากลุมงานแผนงานและยุทธศาสตร อนุกรรมการ

ผูแทนกรมการปกครอง
๕. นางวันทนา  ภวกานันท หัวหนาฝายประชาสัมพันธ ผูแทนกรมท่ีดิน อนุกรรมการ
๖. นายชัยยา  ขําสะอาด ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ อนุกรรมการ

ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน
๗. นายพรชัย สังวรเจต ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง อนุกรรมการ

พลับพลาพิธี ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
๘. นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานทองถิ่น อนุกรรมการ

ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๙. นายเดชา  อัชรพงค ผูอํานวยการกองผลิตส่ือประชาสัมพันธ อนุกรรมการ

ผูแทนการประปานครหลวง
๑๐. นายคมกริช  สาคริก ผูชวยผูอํานวยการกองส่ือสาร อนุกรรมการ

ผูแทนการไฟฟานครหลวง
๑๑. นายอนันต  ชูโชติ ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อนุกรรมการ

ผูแทนกรมศิลปากร
๑๒. นายสมชัย สุรกาญจนกุล ผูอํานวยการสวนการปกครองและเลือกตั้ง อนุกรรมการ

ผูแทนกรุงเทพมหานคร
๑๓. นายอํานาจ ศรีพูนสุข รองคณบดี ผูแทนคณะรัฐศาสตร อนุกรรมการ



๒
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

๑๔. ผศ.เพ็ญพรรณ  เจริญพร คณบดี  ผูแทนคณะโบราณคดี อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๕. นางนพมณี  ทองธรรมชาติ ผูแทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อนุกรรมการ

๑๖. นางสาวพิชญา ศุภวานิช หัวหนาฝายนิทรรศการ อนุกรรมการ
ผูแทนหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

๑๗. พันเอก ม.ล.กุลชาต  ดิศกุล ผูแทนมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อนุกรรมการ
๑๘. นายอราม  สวัสดิ์วิชัย ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๑๙. นางสายไหม  จบกลศึก ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๐. นายพินัย  อนันตพงศ ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๑. นายการัณย ศุภกิจวิเลขการ ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๒. นายวรากร  ใจดี ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๓. นายกมลโลจฒน เชียงวงค ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. มท.  อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางสาวบุษบา  ธรรมรักษ ผูอํานวยการกองสารนิเทศ สป. มท. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๕. นางสาวดวงพร  บุญครบ ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. มท.
๒๖. นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสารนิเทศ สป.มท. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและติดภารกิจอื่น

๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร รองประธานอนุกรรมการ
๒. ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล ท่ีปรึกษา
๓. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ
๔. นายนพดล  ล้ิมวัฒนะกูร อนุกรรมการ
๕. นายสมบรูณ  สอนประภา อนุกรรมการ

ผูเขารวมประชุม

๑. นายพิจิตร  บุญทัน ผูอํานวยการกองคลัง สป.มท.
๒. นางสาวลักษณา โชติคุต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๓. นางวันเพ็ญ  ทรงวิวฒัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.
๔. นางณิรมล  เกิดแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.



๓
๕. นางขนิษฐา หานิรัติศัย นักวิเทศ สัมพันธชํานาญการพิเศษ  สํานักความสัมพันธตางประเทศ

สป.ศธ
๖. นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี สถาปนิกชํานาญการพิเศษ สํานักสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
๗. นางสุวรรณา สีสะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.
๘. นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.
๙. นางสาวฉัฎฐาทิพ มุสิกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.
๑๐. นายรัฐพล เพรียวพานิช นักประชาสัมพันธชํานาญการ  กองสารนิเทศ สป.มท.
๑๑. นายพีระ  คําศรีจันทร นักประชาสัมพันธชํานาญการ  กรมการพัฒนาชุมชน
๑๒. นายธวัชชัย เยาวนุน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.ศธ.
๑๓. นายรัชญพันธ  คัชมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมการปกครอง

๑๔. นายสฤษดิ์พงศ  ขุนทรง อาจารยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๕. นางสาวนิรุชา  พฤกษาภิรมย นักประชาสัมพันธ  การไฟฟานครหลวง
๑๖. ม.ร.ว.ดํารงเดช  ดิศกุล มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๗. ม.ล.อภิชิต  วุฒิชัย มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๘. นายเรืองวิทย  นันทาภิวัฒน มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๙. นางสาวพิมลพรรณ ธรรมวุฒิพิศาล  มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๒๐. นายอรุช จิวาลักษณ เจาหนาท่ีสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดําริ
๒๑. นางสาวระพีพรรณ หล่ังน้ําทิพย เจาหนาท่ีธุรการปฏิบัติการ  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป. มท.
๒๒. นางสาวญาติมา ทองคํา เจาหนาท่ีสวนวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป. มท.
๒๓. นางสาวสุนียรัตน เดชวิริยะกุล เจาหนาท่ีสวนวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป. มท.
๒๔. นายธณาวุธ เหลาเจริญพาณิชย เจาหนาท่ีสวนวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป. มท.
๒๕. นางสาวกรกนก กิ่งโพธิ์ เจาหนาท่ีสวนวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป. มท.

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

คําส่ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสท่ีครบ ๑๕๐ ป  วันประสูติ  และครบ



๔
๕๐ ป  ท่ีองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม แหงสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให
เปนบุคคลสําคัญของโลก เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะทํางาน ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
๒) คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ
๓) คณะอนุกรรมการฝายจัดอภิปราย การแขงขัน  ปาฐกถา
๔) คณะอนุกรรมการฝายผลิตส่ือและประชาสัมพันธผลงาน

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ

๒.๑ องคกรรับผิดชอบการจัดงาน

๒.๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฯ (เอกสารประกอบวาระ ๒.๑.๑ )
ดวยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหจัดงาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสท่ี
ครบ ๑๕๐ ป วันประสูติและครบ ๕๐ ป ท่ีองคการศึกษาและวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO)  ถวายพระเกียรติใหเปนบุคคลสําคัญของโลก  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เทิดพระเกียรติฯ เปนองคกรรับผิดชอบ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน  มีปลัดกระทรวงท่ีเกี่ยวของหรือกระทรวงท่ีสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เคยทรงงาน  และผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ มี ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
เจาหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ

ใหคณะกรรมการอํานวยการฯ มีอํานาจหนาท่ี กําหนดแนวทางการจัดงาน
พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน  โครงการ กิจกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และ
ประมาณการงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินงานเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และแตงตั้งคณะกรรมการ
อนุกรรมการและคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามท่ีเห็นสมควร

การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งท่ีปรึกษาและ

คณะทํางานของ มท. เพ่ือเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และไดจัดประชุมไปแลว ๓ ครั้ง (๒ ส.ค.
๒๕๕๓, ๘ ธ.ค. ๒๕๕๓, ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๔)  มีมติ ดังนี้

(๑) กรอบการจัดงาน ๔ เรื่อง  ไดแก นิทรรศการ ส่ือ  จัดอภิปราย และหนังสือ
(๒) ชื่องาน คือ “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ



๕
๑๕๐ ป วันประสูติและครบ ๕๐ ป  บุคคลสําคัญของ โลก ” และใชตราสัญลักษณท่ีกรมศิลปากรเสนอ
และ

(๓) ใหเสนอคําส่ังแตงตั้งอนุกรรมการ  ใหนายกรัฐมนตรี ลงนาม

กระทรวงมหาดไทย เสนอคําส่ังคณะอนุกรรมการใหนายกรัฐมนตรีลงนาม
จํานวน ๒ ครั้ง เมื่อเดือน มิ.ย. , ส.ค. ๒๕๕๔ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีลงนามในคําส่ังดังกลาวแลว

๒.๑.๒ อนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒.๑.๒)
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดงานฯ จึงไดมี

คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองโครงการ/กิจกรรมท่ีสวนราชการและหนวยงาน
เสนอ และ/หรือเสนอเพ่ิมเติม เสนอวงเงินงบประมาณ  กํากับติดตามและรายงานผล  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน  ดังนี้

(๑) คณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และ
คณะอนุกรรมการฝายการจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ รวม ๒ ชุด  มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร เปนรองประธาน ผูแทนสวนราชการ/หนวยงาน ผูทรงคุณวุฒิ เปน
อนุกรรมการ โดยมี ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพและเจาหนาท่ีเปนฝายเลขานุการฯ

(๒) คณะอนุกรรมการฝายจัดอภิปราย การแขงขัน ปาฐกถา มีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนประธาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธาน ผูแทนสวนราชการ/หนวยงาน
ผูทรงคุณวุฒิ เปนอนุกรรมการ โดยมี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.ศธ. และเจาหนาท่ี เปน
ฝายเลขานุการฯ

(๓) คณะอนุกรรมการฝายผลิตส่ือและประชาสัมพันธผลงาน มีอธิบดีกรมการ
ปกครอง เปนประธาน รองอธิบดีกลุมภารกิจดานการบริหารการปกครอง ผูแทนกรม/สวนราชการ/หนวยงาน
และผูทรงคุณวุฒิ เปนอนุกรรมการ โดยมีผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เลขานุการกรม

และเจาหนาท่ีเปนฝายเลขานุการฯ
คณะอนุกรรมการทุกชุด   มีผูทรงคุณวุฒิหลายทานเปนท่ีปรึกษา ไดแก

หมอมราชวงศดิศนัดดา  ดิศกุล หมอมราชวงศพันธุดิศ ดิศกุล  หมอมราชวงศรมณียฉัตร  แกวกิริยา
หมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย   หมอมราชวงศจักรรถ  จิตรพงศ   หมอมหลวงปริยดา  ดิศกุล นายทองตอ
กลวยไม  ณ อยุธยา  และ นายเตช บุนนาค   เปนท่ีปรึกษา

๒.๒. ภาพรวมของแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯ
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไดรางแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯ ในป

๒๕๕๕ เนนการมีสวนรวมของสวนราชการและหนวยงาน  ดังนี้



๖

งบประมาณ:
หนวยเปนลานบาท

(ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
กรอบกิจกรรม   หนวยงาน

  ดําเนินการ
งบปกติ งบกลาง

หมายเหตุ

๑. การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ - ๗๘.๕๔๗๕
๑.๑ นิทรรศการ “ดํารงไวในคุณธรรม”
      (๑) จัดในกรุงเทพมหานคร
      (๒) จัดในจังหวัดจํานวน ๔๕ จังหวัด

   มูลนิธิ
สมเด็จฯ -

-
๔๐.๐๕๕๐
๑๖.๑๕๐๐

๑.๒ รวมจัดนิทรรศการ ๗ หนวย
      (๑) กรมสรรพากร - .๐๘๐๐
      (๒) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - .๙๔๐๐
      (๓) สํานักงานตํารวจแหงชาติ - .๑๐๐๐
      (๔) กรมทรัพยากรธรณี - .๐๒๐๐

(๕) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - .๐๖๐๐
      (๖) กรมการปกครอง - ๑๐.๐๐๐๐
      (๗) การไฟฟานครหลวง - -

- สมเด็จฯ
พระเทพรัตน
ราชสุดา

  สยามบรม
  ราชกุมารี
  เสด็จวันเปด
งาน ๑ธ.ค.๕๕
-ขอ ๑.๑
มูลนิธิฯ จะ
ปรับ theme
ของงาน +ลด
จํานวนจังหวัด

๑.๓ จัดนิทรรศการ ณ สวนราชการ/หนวยงาน    ๗ หนวย
      (๑) นิทรรศการ“แสง สี ”  รอบศาลาวาการ มท. สน.สป.มท - ๒.๕๐๐๐
      (๒) นิทรรศการ“วันทองถ่ินไทย ”   มี.ค.๕๕ สถ.มท. -   ๑.๖๐๐๐
      (๓) นิทรรศการเคลื่อนท่ี ในกทม.และอีก ๖ จังหวัด

(มีกิจกรรม เลี้ยงรับรองแบบไทยดวย)
คณะโบราณคดี
ม.ศิลปากร

- ๕.๑๙๕๐

(๔) นิทรรศการโรงเรียนและโรงเรียนในเครือ ร.ร.สวนกุหลาบ - ๐.๓๔๐๐
      (๕) นิทรรศการของการประปาและสาขา กปน. - -
      (๖) โรงพยาบาลศิริราช ร.พ.ศิริราช -
      (๗) การบริหารจัดการ สดร.สป.มท. ๑.๕๐๗๕

สน.สป.ขอ
ยกเลิก
กิจกรรม
๑.๓ (๑)

งบประมาณ:
หนวยเปนลานบาท

(ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
กรอบกิจกรรม  หนวยงาน

 ดําเนินการ
งบปกติ งบกลาง

หมายเหตุ

๒.จัดอภิปราย การแขงขัน ปาฐกถา (๗ รายการ) ๖ หนวย .๒๐๐๐ ๖.๖๘๘๐



๗
๒.๑ สัมมนาทางวิชาการ กรมศิลปากร .๒๐๐๐ -

   ๒.๒ จัดประกวดบทความ พช.มท. - -
   ๒.๓ ประกวดละครเวทีจากโรงเรียนท่ัวประเทศ มูลนิธิสมเด็จฯ ๑.๒๐๐๐
   ๒.๔ คายคุณธรรม - ๔.๐๐๐๐

๒.๕  จัดสัมมนาในหัวเมืองหลัก ๑.๑๒๕๐
๒.๖ จัดกิจกรรมทางวิชาการ ม.จุฬาฯ - -

   ๒.๗ ประกวดคําประพันธเทิดพระเกียรติ ร.ร.สวนกุหลาบ - .๐๓๐๐
   ๒.๘ สนับสนุนการบริหารจัดการ      สป.ศธ. - .๓๓๓๐

มูลนิธิสมเด็จฯ
ขอยกเลิก
กิจกรรม๒.๓

๓.จัดทําหนังสือและสิ่งอนุสรณ (๑๖ รายการ) ๗ หนวย ๔๗.๕๘๒๐๗๘
๓.๑ จัดพิมพหนังสือ ๒ - ๓ เรื่อง สดร.สป. - ๑.๒๐๐๐

 ๓.๒ จัดทําหนังสือกับการปาไมไทย กรมปาไม - ๒.๐๐๐๐
 ๓.๓ จัดทําหนังสือการจัดงาน ๑๕๐ ป สน.สป. - ๒.๐๐๐๐
๓.๔ จัดพิมพหนังสือชีวประวัติ - ๖.๐๐๐๐
๓.๕ จัดทําหนังสือภาพ - ๑.๐๐๐๐

 ๓.๖ หนังสือ  comics - .๙๐๐๐
๓.๗ ดวงตราไปรษณียากร

มูลนิธิสมเด็จฯ

- ๖.๘๕๗๒
๓.๘ หนังสือ พระกรุณาดานการจัดการหนังสือไทย ร.ร.สวนกุหลาบ - .๒๐๐๐
๓.๙ จัดทําขอมูลดิจิทัลจากหนังสือสวนพระองค - ๑๕.๐๐๐
๓.๑๐ จัดทําขอมูลดิจิทัลภาพถายฝพระหัตถและแผนท่ี - .๒๔๐๐

 ๓.๑๑ จัดทําและบริหารเว็บไซด  prince damrong.com - .๔๘๕๒๔๕
 ๓.๑๒ อนุรักษหนังสือหายากดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร - ๕.๐๐๐๐
๓.๑๓ ปรับปรุงการจัดการฐานขอมูลในหองสมุด - ๑.๕๐๐๐

 ๓.๑๔ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีหอสมุดดํารงราชานุภาพ

มูลนิธิสมเด็จฯ

- ๔.๘๖๕๑๓๓
๓.๑๕ จัดทําคอลัมนเทิดพระเกียรติ กรมท่ีดิน - -
๓.๑๖ จัดพิมพวารสารพัฒนาชุมชนฉบับพิเศษ กรม พช. - -
๓.๑๗ สนับสนุนการบริหารจัดการ สป.มท. .๓๓๔๕๐๐

  ๑) สมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

 สยามบรม
 ราชกุมารี
จะเสด็จเปด
หอสมุด วันท่ี
๒๐ มิ.ย.๕๕
๒) สน.สป.
ขอยกเลิก
รายการ ๓.๓
โดยจะดําเนิน
การพิมพโดย
ใชงบปกติ
๓) มูลนิธิฯ
ขอยกเลิก
รายการ ๓.๗

กรอบกิจกรรม
งบประมาณ:



๘
หนวยเปนลานบาท

(ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
 หนวยงาน
 ดําเนินการ

งบปกติ งบกลาง

หมายเหตุ

๔.ผลิตส่ือและประชาสัมพันธผลงาน(๑๕ รายการ) ๘ หนวย - ๑๐๘.๒๐๗๕
 ๔.๑ สารคดีเทิดพระเกียรติ “ดํารงราชานุภาพ” - ๒.๓๖๐๐
๔.๒ ภาพยนตรสารคดีเทิดพระเกียรติฯ ๑.๕๐๐๐
๔.๓ ภาพยนตรและเพลงประกอบภาพยนตร

มูลนิธิสมเด็จฯ

- ๓๕.๒๖๐๐
 ๔.๔ ประกวดหนังสั้นอิงประวัติศาสตร ร.ร.สวนกุหลาบ - .๑๓๐๐
 ๔.๕ สารคดีโทรทัศนดานการปกครองทองถ่ิน สถ. - ๑.๔๐๐๐
 ๔.๖ สื่อเทิดพระเกียรติ(ภาพยนตรสั้น/สปอต/แผนพับ) ปค. - ๕.๐๐๐๐
 ๔.๗ ผลิตเนื้อหาของงานให ผูบริหาร มท. ออก  TV สน.สป.มท. - .๕๐๐๐
 ๔.๘ สารคดีเทิดพระเกียรติของกองทัพบก กองทัพบก - ๓.๐๐๐๐
๔.๙ สปอตวิทยุ/โทรทัศน - ๒.๕๐๐๐
๔.๑๐ สารคดีโทรทัศน

 สน.สป.มท.
- ๒.๕๐๐๐

๔.๑๑ สารคดีโทรทัศนดานท่ีดิน - -
๔.๑๒ เผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซด

 กรมท่ีดิน
- -

๔.๑๓ ประชาสัมพันธ สป.มท.,มูลนิธิ - ๕๐.๑๒๖๐
 ๔.๑๔ เชาเวลาสถานท่ี  สน.สป.มท. - ๓.๖๐๐๐
๔.๑๕ บริหารงานท่ัวไป  ปค. - .๓๓๑๕

มูลนิธิฯ ขอ
ยกเลิก
รายการ ๔.๓

รวมวงเงินท้ังสิ้น .๒๐๐๐ ๒๔๑.๐๒๕๐

เนื่องจากการจัดนิทรรศการตองใชจัดท้ังในกรุงเทพและจังหวัดหลัก ๆ หลายจังหวัด
ตองใชเวลาในการศึกษาเนื้อหา วิธีการ และสถานท่ี  ดังนั้นจึงจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฝายการ
จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ ขึ้น

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ

มติท่ีประชุม ๑. ใหฝายเลขานุการประสานนายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการ)  มอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรีทานใด  เปนรองประธานกรรมการ

๒. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  ฝายจัดทําหนังสือ
และส่ิงอนุสรณ ฝายจัดอภิปราย การแขงขัน  ปาฐกถา และฝายผลิตส่ือและประชาสัมพันธผลงาน ภายใน
เดือน  มกราคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสท่ีครบ ๑๕๐ ป วันประสูติและครบ ๕๐ ป ท่ี
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติใหเปนบุคคล
สําคัญของโลก  และเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบกลาง  รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ



๙
จําเปน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕

๓. ใหคงไวนิทรรศการ  แสง  สี  รอบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา

ตามแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯ  มีสวนราชการและหนวยงาน จํานวน ๑๕ หนวย
ท่ีแจงความประสงคจะเขารวมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ    มีท้ังหนวยงานท่ีจะใชงบประมาณปกติของ
หนวยงานและของบกลาง  ดังนั้น  ฝายเลขานุการฯ ไดจัดเปนกลุมๆ และนําเสนอเฉพาะรายการท่ีคงอยู
(หนวยงานไมแจงขอยกเลิก)  ดังนี้

๓.๑ กิจกรรมจัดนิทรรศการท่ีสวนราชการ/หนวยงานขอสนับสนุนเงินงบกลาง
๓.๑.๑ นิทรรศการ “ดํารงไวในคุณธรรม” วงเงิน ๕๖,๒๐๕,๐๐๐ บาท โดย

มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   โดยจะดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดนิทรรศการในกรุงเทพมหานคร ในวงเงิน ๔๐,๐๕๕,๐๐๐ บาท

(อยูระหวางจัดหาสถานท่ีจัดงาน)
(๒) จัดนิทรรศการในจังหวัดท่ีมีมหาวิทยาลัยและหรือจังหวัด ท่ีมี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ไดแก  ขอนแกน นครราชสีมา   เชียงใหม  พิษณุโลก  จันทบุรี ชลบุรี  ภูเก็ต)
ในวงเงิน ๑๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒ รวมจัดนิทรรศการกับกระทรวงมหาดไทย โดยสวนราชการ/หนวยงาน
ท่ีแจงความประสงคไวจํานวน ๗ หนวยงาน ไดแก กรมสรรพากร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมทรัพยากรธรณี    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   กรมการปกครอง และ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.ไมของบ)  เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือผลิตเนื้อหาและเอกสาร รวมจํานวน
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินแตละหนวยงานเสนอตามตารางขอ ๒.๒ )

๓.๑.๓ นิทรรศการ “วันทองถิ่นไทย” ในวงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัด
เนื้อหาประวัติการกอตั้งสุขาภิบาลและการปกครองทองถิ่นไทย เสนอโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนดจะจัดท่ีกรมฯ  ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

๓.๑.๔ นิทรรศการเคลื่อนท่ี  กทม. และ ๖ จังหวัด ในวงเงิน ๕,๑๙๕,๐๐๐
บาท เสนอโดยคณะโบราณคดี กรมศิลปากร   มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะดําเนินการ  ดังนี้

(๑) จัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีเกี่ยวกับพระประวัติ และพระนิพนธของ
สมเด็จฯ  และสงไปจัดแสดงตามโรงเรียนตางๆ โดยใหมีการอบรมวิทยากรเพ่ือบรรยายประกอบนิทรรศการ



๑๐
และนําชมนิทรรศการซึ่งอาจเปนบุคลากรของโรงเรียน อําเภอ จังหวัด ท่ีจะนํานิทรรศการไปจัดแสดงหรือ
อบรมบัณฑิตยังไมมีงานทําใหเปนวิทยากรชั่วคราว

(๒) จัดเลี้ยงรับรองแบบไทย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร   เนื่องจากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เคยทรงจัดเล้ียงน้ําชาแกทูต
ชาวตางประเทศสมัยท่ีทรงรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑสถาน  ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเปน กิจกรรมเดนของการ
เฉลิมฉลอง งานเล้ียงรับรองฯ จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปนองคประธาน
ในงาน  เชิญทูตานุทูตและแขกผูมีเกียรติมารวมงาน (ขายบัตร  นําเงินเขาบํารุงมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ  หรือเขาบํารุงพิพิธภัณฑ ซื้อวัสดุเขาพิพิธภัณฑฯลฯ)  ภายในงาน มีการแสดงดนตรีรวมสมัย

กับสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและใหผูมารวมงานแตงกายรวมสมัย(ประมาณรัชกาลท่ี ๖ – ๗)
มีการฉายภาพยนตรโบราณ

๓.๑.๕ นิทรรศการโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนในเครือ ในวงเงิน
๓๔๐,๐๐๐ บาท  เสนอโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   เพ่ือจัดนิทรรศการถาวร  หมุนเวียน และเคล่ือนท่ี
ชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

๓.๒ กิจกรรมจัดนิทรรศการท่ีสวนราชการ/หนวยงานจะใชงบประมาณของหนวย
๓.๒.๑ นิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ โดย

การประปานครหลวง  จะจัดท่ีสํานักงานใหญและสาขาอีก ๑๒ แหง  ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม
๓.๒.๒ นิทรรศการของโรงพยาบาลศิริราชเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของ

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในฐานะทางเปนหนึ่งในคณะคอมมิตตี จัดสรางโรงพยาบาลศิริราช
และจัดตั้งโรงเรียนแพทยากร เพ่ือผลิตบุคลากรทางดานการแพทยแผนใหม

จึ ง เ รี ยน เชิญ ผู แทนหน วยงานนํ า เสนอรายละ เอี ยดกิ จกรรม (ถ ามี ) และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ

พันเอก ม.ล.กุลชาต ดิศกุล ผูแทนมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

๑. การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ครั้งนี้เปนการ
รําลึกถึงพระเกียรติคุณซึ่งมีมากมายเปนอเนกอนันตแกประเทศไทย  ทรงมีพระอัจฉริยภาพ พระกรณียกิจ
ท่ีเปนเสนาบดีหลายกระทรวง  รวมท้ังมีพระนิพนธซึ่งเปนประโยชนอยางมากแกประเทศชาติ ในสวนของการ
นําส่ือท่ีจะนําเสนอตองการใหเปนไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน  มูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ขอนําเสนอการจัดนิทรรศการดวยพาวเวอรพอยท

๒. ดวงตราไปรษณียยากรดําเนินการและออกแบบโดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด
ขณะนี้ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว  อยูระหวางขั้นตอนขอพระบรมราชานุญาตในการจัดทําและจัดพิมพ  เริ่ม



๑๑
จําหนายวันดํารงราชานุภาพ (วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) ๑ ชุด   มี ๔ แบบ ลักษณะภาพ
ส่ีเหล่ียมผืนผาแนวนอนขนาดมาตรฐานของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  แบบท่ี ๑ ภาพทรงพระเยาว
เครื่องแบบนักเรียนนายรอย ดานหลังกระทรวงกลาโหม  แบบท่ี ๒ ภาพขณะดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย  ด านหลัง เปนภาพศาลาลูกขุน (สมัยกอนคือกระทรวงมหาดไทย อยู ใน
พระบรมมหาราชวัง)  แบบท่ี ๓ ภาพฉลองพระองค กระทรวงธรรมการ ดานหลังพระนิพนธตาง ๆ ภาพมัว ๆ
เกี่ยวกับพระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย  แบบท่ี ๔ ภาพทรงพระชรา ดานหลังเปนภาพวังวรดิศ มีซองสําหรับ
นักสะสม แผนตราไปรษณียท่ีระลึก
แผนพระประวัติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เมื่อผลิตเสร็จแลวบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จะ
ประสานกระทรวงมหาดไทยกรณีท่ีมีความตองการส่ังจอง  หรือสงใหจังหวัดตาง ๆ ชวยจําหนาย

๓. เหรียญกษาปณและเหรียญท่ีระลึก มีการจัดทําเหรียญกษาปณราคา ๒๐ บาท
และเหรียญท่ีระลึกซึ่งทางมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ไดดําเนินการขอพระบรมราชานุญาต
จัดทําเหรียญทองคํา ๑๐๐ เหรียญ  เหรียญเงิน ๓๐๐ เหรียญ  ขณะนี้เหรียญไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว
จําหนายและมอบใหกับสมาชิกราชสกุลเทานั้น

๔. หนังสือท่ีจัดทํา  คือ  การอนุรักษจัดทําเอกสารตนฉบับเปนดิจิตอล  และหนังสือ
ท่ีระลึกภาพพระราชประวัติท่ีจะจัดพิมพในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป
พ.ศ. ๒๕๕๕

๕. การซอมหอสมุดดํารงราชานุภาพ เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากหอสมุดดํารงราชานุภาพมีเอกสารหายจํานวนมากซึ่งถูกขโมย
และสูญหาย  ไดนํากลับคืนมาประมาณ ๓๐ %  ในการซอมครั้งนี้  เชน  ระบบรักษาความปลอดภัย  การจัด
หองใหมีอุณหภูมิท่ีไดมาตรฐานในการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือรักษาสภาพหนังสือพระนิพนธ ภาพถายประมาณ
๗,๐๐๐ กวาภาพ เอกสารจํานวนลาน ๆ แผน  ในชวง  ๓ – ๔ ป ท่ีผานมามูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ  ไดสนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งในการอนุรักษ  บํารุงรักษา  สแกนเอกสารตนฉบับของ
พระนิพนธ  แตยังขาดงบประมาณจํานวนมากเพราะเอกสาร ภาพถายสวนพระองค  รวมท้ังฉลองพระองค
ของใชสวนพระองคเก็บรักษาไวท่ีหอสมุดดํารงราชานุภาพมีจํานวนมาก จึงของบประมาณเพ่ือดําเนินงาน
ดังกลาว

๖. สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปน  พระบิดาแหงมัคคุเทศกไทย

ม.ร.ว.ดํารงเดช  ดิศกลุ  มูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

๑. การจัดนิทรรศการ  จัดตามหวงเวลาเริ่มตั้งแตวันประสูติถึงวันส้ินพระชนม
นิทรรศการอินเตอรแอคทีประหวางผูไปชมกับนิทรรศการ  นิทรรศการไมใชการเดินแลวอานดูรูปภาพเพียง



๑๒
อยางเดียว  ในสวนของนิทรรศการครั้งแรกเนื้อหา หลัก “ดํารงไวในคุณธรรม”  ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล
ใหขอคิดไววาควรเปนคํางาย ๆ  เปนชาวบานคนจะจํางาย คณะทํางานของมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ  พิจารณาแลวนิทรรศการเนื้อหาหลัก “อยูเย็นเปนสุข”  สุข  มาจากบําบัดทุกข  บํารุงสุข  อยู
เย็นเปนสุข  เปนภาษาชาวบานเปนคําจํางาย จับตองไดมากกวาคําวา “ดํารงไวในคุณธรรม”  สมเด็จฯ  ทํา
อะไรเพ่ือใหราษฎรอยูเย็นเปนสุข

๒. ดวงตราไปรษณียยากรและเหรียญกษาปณท่ีระลึกมูลนิธิฯ  ประสานเรียบรอยแลว
และจะจําหนายในป  พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. ขอใหทุกหนวยงานท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับผลงานของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
สงขอมูลใหเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

ม.ล.อภิชิต วุฒิชัย มูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

๑. นิทรรศการ” ประกอบดวย
วิสัยทัศน  การสรางกิจกรรมในเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนา  ชาติไทย  โดยมีแนวคิดท่ีจะนําพา

ชาติใหกาวหนาไปอยางย่ังยืน  และเนนกิจกรรมท่ีปลูกฝงจิตสํานึกเพ่ือสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติตอไปไดใน
อนาคต

พันธกิจ  เสริมสราง  ความซื่อสัตยซื่อตรง  ความรูสึกผิดชอบชั่วดี  ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

วัตถุประสงค  สรางกิจกรรมและทําการประชาสัมพันธในเชิงคูขนาน  วางแผนการ
ส่ือสารแบบบูรณาการ โดยคํานึงถึงกระแสทางสังคมรวมท้ังสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือปลูกฝง

จิตสํานึกและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ  รวมจัดทําโครงการโดยใชหลักการส่ือสารแบบ ONE – VOICE ตอสังคมโดย

ใชงบประมาณใหเปนประโยชนและคุมคาท่ีสุด
กลุมเปาหมาย
๑) ขาราชการระดับสูง  และผูมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในสังคม  อายุ ๓๕ – ๖๐ ป/

ขาราชการระดับสูง, ระดับสูง - ระดับกลาง  ชายและหญิง  ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ
๒) ประชาชนท่ัวไป  ขาราชการและพนักงานบริษัทเอกชน  อายุ ๒๕ – ๔๕ ป/

ขาราชการระดับกลาง, ระดับกลาง – ลาง ชายและหญิง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ
๓) นักเรียนระดับประถม  มัธยม นักศึกษา  อายุ ๑๕ – ๒๕ ป  ระดับสูง – กลาง

ระดับกลาง  ระดับกลาง – ลาง  ชายและหญิง  ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ

๒. หนังสือพระประวัติและงาน  หนังสือ COFFEE  TABLE  หนังสือชุด COMICS



๑๓
๒.๑ การรับเสด็จสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ

วังวรดิศ  ซึ่งพระองคทรงตอบรับเรียบรอยแลว  และเปดเย่ียมชมหอสมุดดํารงราชานุภาพ  วันท่ี ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๕

๒.๒ การจัดนิทรรศการและนิทรรศการเคล่ือนท่ี (โรดโชว) ท่ัวทุกภูมิภาค
๓ เดือน ๗ จังหวัด ๒ เดือน  เย่ียมชมวังวรดิศ ๑ เดือน  ในกรุงเทพมหานคร เปาหมาย ๔๒ จังหวัด
สถานท่ีจัดนิทรรศการมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พิจารณาระหวางหอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร หรือ พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร

๒.๓ คายคุณธรรมสําหรับเยาวชนในชวงปดภาคเรียน ๔ คืน ๕ วัน  ๘ ครั้ง
๓๐ – ๕๐ คน

๒.๔ การปรับปรุงหอสมุดดํารงราชานุภาพและการจัดทําขอมูลดิจิตอล  ปรับปรุง
อาคาร ๙ รายการ  ขอมูลดิจิทัลภาพถายฝพระหัตถ ๑๒,๐๐๐ รูป  อัลบั้มสวนพระองค ๒๒๕ เลม  และ
เอกสารสวนพระองคท่ีประเมินคาไมได

๒.๕ เว็บไซด PRINCE  DAMRONG.COM
๒.๖ การจัดสัมมนาและปาฐกถา  การรวมตัว  ผูวาราชการจังหวัดและคณบดีจาก

มหาวิทยาลัยชั้นนํา  รวมเสวนากับผูทรงคุณวุฒิ
๒.๗ การโฆษณาและประชาสัมพันธ ONE  VOICE
๒.๘ วัสดุส่ิงพิมพและอุปกรณสงเสริมเพ่ือเผยแพรโครงการ  ของท่ีระลึกเพ่ือสราง

การจดจําและสามารถนํามาใชไดจริง

๓. ขอควรพิจารณาในการจัดนิทรรศการ  ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเหตุการณสําคัญ
หลายวัน  เชน  วันคลายวันประสูติของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
การเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จฯ  พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมายุครบ
๖๐ พรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จฯ  พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๘๐ พรรษา  ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันดํารง
ราชานุภาพ  ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจาอยูหัว ในวันท่ี

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และรัฐบาลใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการฟนฟูพ้ืนท่ี  ท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในป  พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทํางานตอไมไดปราบใดท่ียังไมได
theme ท่ีทุกหนวยงานมีมติเห็นชอบพรอมกัน  เชน  การเลือกสถานท่ีจัดนิทรรศการ  กรอบในการกําหนด
จัดกิจกรรม ในการดําเนินงานตอไปตองดําเนินไปดวย theme เดิมนิทรรศการ “ดํารงไวในคุณธรรม” ขอ
เสนอ theme นิทรรศการเปน “อยูเย็นเปนสุข”



๑๔
๕. มีความเรงดวนในการ ปรับปรุงอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ  และ

กิจกรรมของหอสมุดดํารงราชานุภาพ เพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  จะเสด็จเปดงานในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งใชงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นางนพมณี  ทองธรรมชาติ ผูแทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

นิทรรศการโรงเรียนสวนกุหลาบจะเนนเนื้อหาหลักเฉพาะเรื่องจัดการศึกษา สะทอน
จากคําชมของรัชกาลท่ี ๕ “การจัดการโรงเรียนท้ังปวงนี้  ดิศวรกุมารเปนผูท่ีจะไดรับคําสรรเสริญ ในการท่ี
อุตสาหจัดใหเรียบรอย เปนไปไดสม่ําเสมอโดยตลอด  เปนพยานซึ่งเธอมีความเคารพคําส่ังของฉันและรักใคร
ในการท่ีจะร่ําเรียนวิชา ซึ่งตองขอขอบใจเธอสวนหนึ่งตางหาก”  ขณะนี้อยูในระหวางคนควา รวบรวมขอมูล
ประวัติการศึกษา ซึ่งสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงนิพนธไว เชน หนังสือประวัติโรงเรียน
สวนกุหลาบ และหนังสือประวัติสังเขปแหงการศึกษาประเทศสยาม (อยูในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ
เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) นิทรรศการจะจัดทําเปนนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหญ
และนิทรรศการเคล่ือนท่ีไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบในเครือ  ๑๑ แหง และโรงเรียนอื่นท่ีสนใจจะนําไปตั้งแสดง

นายเดชา  อัชรพงค ผูแทนการประปานครหลวง มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

การจัดนิทรรศการใชงบประมาณของการประปานครหลวง โดยจัดท่ีสํานักงานใหญและ
สํานักงานประปาสาขาทุกแหง ประชาสัมพันธทางส่ือ LCD หนังสือ และวารสาร  รูปแบบของนิทรรศการ
ประวัติความเปนมา  และผลงานของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับจังหวัดสมุทรสาคร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  จัดงานรําลึกสุขาภิบาลทาฉลอม “วันทองถิ่นไทย” การจัดงานดังกลาวประกอบดวย  การจัด
แสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ เปนการแสดงยอนยุค
นิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง การเสวนาทางวิชาการ การแสดงแสงสีเสียง พิธีถวายราชสักการะรัชกาลท่ี ๕
การจําหนายสินคา OTOP การแสดงมหกรรมรื่นเริงตาง ๆ ในปท่ีผาน ๆ มา ทุก ๆ ป ในสวนของกิจกรรม
นิทรรศการตาง ๆ จะมุงเนน  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี ๕
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาจะจัดขึ้นอีกครั้ง เปนวโรกาสสําคัญของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
นิทรรศการจะเพ่ิมผลงานของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ซึ่งพระองคทานทรงเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น  มีสวนริเริ่มสําคัญย่ิงในการจัดระบบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้น  จะจัดใหมี
นิทรรศการ  การแสดงตาง ๆ เปนการเทิดพระเกียรติของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในลักษณะ
ของนิทรรศการ การพรีเซ็นเตชั่น การแสดงภาพเกาเลาเรื่อง การจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ งานของ



๑๕
สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เกี่ยวกับ ทองถิ่นไทย  ขนาดโปสเตอร ๒๐.๕ “ X ๓๐ “
กระดาษอารต ๑๖๐ แกรม  พิมพ ๔ สี  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท แจกจายสวนราชการหนวยงานตาง ๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา ประชาชน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารง ราชานุภาพ การจัดพิมพแผนพับเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน  ขนาด ๖๑ X ๔๓
เซ็นติเมตร พิมพ ๔ สี จํานวน ๓๐,๐๐๐ แผน  งบประมาณท่ีจะของบกลาง  ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ถาไมไดจะ
ใชงบประมาณปกติของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นายเชิดศักดิ์  ศรีศักดิ์วิชัย  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนท้ังหมดประมาณสามหมื่นกวาโรง  กิจกรรมงาย ๆ แต
ลงไปสูกลุมเปาหมาย เด็กประมาณสิบสองลานคน  คือ การจัดบอรดหนาหอง ภาพลักษณของสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ  เปนผูท่ีมีประโยชนอยางไร  ควรจะดํารงตนอยางไร  การจัดบอรดไมของบประมาณ
เปนกิจกรรมพ้ืน ๆ แตจะจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใหเด็กเรียนรูไปดวย

นายอราม  สวัสดิวิชัย อนุกรรมการ มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

หอสมุดดํารงราชานุภาพมีหนังสือท่ีสะสมสวนพระองคของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ  ประมาณ ๘,๐๐๐ เลม หนังสืออื่นมีนอย  งบประมาณท่ีไดรับจากกรมศิลปากรจํานวนไมมาก
อาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพใชงบประมาณในการกอสรางครั้งแรก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีจะ
ซอมครั้งนี้  เปนเงิน ๔,๘๖๕,๑๓๓ บาท

นายอนันต  ชโูชติ ผูแทนกรมศิลปากร มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

๑ . ในส วนท่ี เกี่ ยวของกับหนัง สือและหอสมุดดํ ารงราชานุภาพขอทราบว า
กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับหนวยงานใดในกรมศิลปกร

๒. หอสมุดดํารงราชานุภาพมีเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร
ซึ่งเปนบรรณารักษดูแลเอกสารในหอสมุด  ในสวนของการซอมแซมเอกสารมีกลุมวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษ
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดูแลการอนุรักษหนังสือเกาและเอกสาร  ในรายละเอียดจะไดประสานงานกับ
บรรณารักษหอสมุดดํารงราชานุภาพตอไป

๓. การจัดนิทรรศการไมไดปรากฎใหกรมศิลปากรจัด  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ พระองคทรงมีคุณูปการอยางมากตอกรมศิลปากรและประวัติศาสตรชาติไทย  และไดรับการ
ยกยองเปนพระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย  พระองคเสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานเกือบทุกแหง  และกรม
ศิลปากรไดใชขอมูลของพระองคสวนหนึ่งในการทํางาน  ในรางแผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๕ งาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๑๕๐ ป  วันประสูติ  และครบ ๕๐ ปบุคคลสําคัญ
ของโลก  กรมศิลปากร  จัดสัมมนาทางวิชาการฯ ซึ่งเปนกิจกรรมในคณะอนุกรรมการฝายจัดอภิปราย  การ
แขงขัน  ปาฐกถา ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน มีความเห็นวาถาหากการจัดงาน



๑๖
เทิดพระเกียรติฯ กําหนดใหเวลาสัมพันธกันเพ่ือให งานย่ิงใหญ  เชน เปดนิทรรศการโดยใชสถานท่ีพระ
ท่ีนั่ง อิศราวินิจฉัยในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  จัดสัมมนา  และการจัดเล้ียงรับรองแบบไทย

นางสายไหม  จบกลศึก  อนุกรรมการ มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

๑. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาประชุมพิจารณากําหนดลักษณะเหรียญกษาปณท่ี
ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ รูปแบบเหรียญ กลางเหรียญเปนพระรูปสมเด็จฯ
ฉลองพระองคเครื่องแบบนายพล  ทรงครุยมหาจักรีบรมราชวงศ   ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติคุณรุงเรืองย่ิงมหาจักรีบรมราชวงศ   ทรงสายสรอยจุลจอมเกลา  สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ
ประดับดาราจักรีและดวงตรารัตนราชวราภรณ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องลางมีขอความวา สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ดานหลังกลางเหรียญมีรูปตราประจําพระองคของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ภายในขอบเหรียญดานบนมีขอความวา ครบ ๑๕๐ ป วันประสูติ เบื้องลางมีขอความวา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ประเทศไทย  ระหวางขอความ ๒ ขาง มีเลขบอกราคา  ๒๐ บาท  หลังจากออกกฎกระทรวงแลวจึง
เผยแพรได

๒. การซอมอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพียงอยางเดียวเทานั้น  ความทรุดโทรมยังมีอยู  กระทรวงมหาดไทยตอง
เรงรัดดําเนินงานสําหรับกรมศิลปากรคอนขางชา

๓. ในการรับเสด็จ จะใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรอะไร  ส่ิงท่ีมีอยูในหอสมุดดํารงราชานุภาพมีคามากเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทอดพระเนตรแลวพระองคจะตองหวงแหน  เพราะมีแตส่ิงท่ีมีคุณคาท้ังนั้น  ของท่ีจะจัดเพ่ือทอดพระเนตร
เปนส่ิงท่ีสําคัญสวนหนึ่ง  ไมใชไปทอดพระเนตรเพ่ือเปดงานอยางเดียว

๔. สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร  จัดสัมมนาทางวิชาการ
“สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย”  ถามีการประสานงานและทําความ
ตกลงกันระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  และกรมศิลปากร  การจัดงานก็จะย่ิงใหญ
ศูนยกลางการจัดงานอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาจะเหมาะสม  ในกรมศิลปากรชื่อดํารงราชานุภาพมี
หลายแหง เชน หองประชุมของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติชื่อหองดํารงราชานุภาพ  ในสํานักจดหมายเหตุ
แหงชาติเก็บภาพฟลมกระจกของพระองคทานไวมาก  หลักฐานของพระองคทานไมไดอยูท่ีหอสมุดดํารง
ราชานุภาพแหงเดียว หอสมุดแหงชาติและสํานักจดหมายเหตุแหงชาติก็มีเก็บไวมาก สมเด็จฯ  กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพมีคุณูปกรมากไมใชแตโบราณคดีเทานั้น  แตในเรื่องวรรณกรรมทานเปนบรรณาธิการเอก  คัด
สรรเรื่องตาง ๆ  มาเผยแพรซึ่งเปนวรรณกรรมของชาติในขณะนี้ท้ังประวัติศาสตร  วรรณกรรม  จารีต



๑๗
ประเพณี  วัฒนธรรม มีหนังสือจํานวนมากท่ีผลิต ขึ้นมาในสมัยท่ีทานเปนนายกราชบัณฑิตยสถาน
ขอใหทาน  ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (นายอนันต  ชูโชติ) พิจารณาทําโครงการท่ีสํานักงาน
วรรณกรรมและประวัติศาสตรดําเนินการจัดสัมมนาใหงานย่ิงใหญกวานี้

๕. เสนอใหกระทรวงศึกษาธิการพิมพหนังสือแบบเรียนเร็วใหม ท่ีสมเด็จฯ  กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงแตง เพ่ือคิดตัวอักษรใหเด็กอานงาย ๆ เร็ว ๆ ผสมอักษร เปนหนังสือท่ีดีมาก  ถา
กระทรวงศึกษาธิการพิมพจะได เห็นวาพระองคทรงเปนผู ท่ีทรงปลูกฝงการศึกษาและเริ่มตนให
กระทรวงศึกษาธิการ

๖. ใหเชิญการทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมในกิจกรรม

ผศ.เพ็ญพรรณ  เจริญพร ผูแทนคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

๑. ขอรับการสนับสนุนงบกลางในการจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑) จัดอบรมบุคลากรใหเปน
มัคคุเทศกนําชมนิทรรศการ  นิทรรศการเคล่ือนท่ีสวนภูมิภาค  จํานวน ๖ ชุด และ กทม.  จํานวน ๑ ชุด
รวม ๗ ชุด  สับเปล่ียนหมุนเวียนท้ังป ๒)  การจัดเล้ียงรับรองแบบไทย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร

๒. สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในระหวางเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ไดเสด็จไปยังตางจังหวัด เมื่อเห็นโบราณสถานและโบราณวัตถุไดใหอนุรักษและเขียนหนังสือไวมากเกี่ยวกับ
ทางดานโบราณคดี  คณะโบราณคดีไดทําบุญและเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใน
วันท่ี ๒๑ มิถุนายน  ทุกป  และไดใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ มหาวิทยาลัยศิลปากรไปถวายบังคมท่ีวังวรดิศทุกป

๓. ถาจัดนิทรรศการซึ่งเปนงานใหญและสามารถเปดงานไดในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันประสูติของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  การจัดเล้ียงรับรองแบบไทย  เปนการ
ปดงานวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันส้ินพระชนม

๔. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานศึกษา  นักศึกษาคณะโบราณคดีมีศักยภาพ
พอสมควรท่ีจะชวยสนับสนุนเกี่ยวกับการคนควาขอมูลของสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

นางสาวพิชญา  ศุภวานิช  ผูแทนหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร มีความเห็นและขอเสนอดังนี้

กระทรวงมหาดไทยขอใชสถานท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ชั้น ๑, ๔, ๕, และ ๗ – ๙  พ้ืนท่ีของ
หอศิลปวัฒนธรรมฯ  มีจํานวนมาก  นอกจากจะจัดนิทรรศการแลวยังสามารถทํากิจกรรมอื่น ๆ ได  ขอแจงให
ทราบวาในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ หอศิลปวัฒนธรรมฯ  มีกําหนดการท่ีตองจัดนิทรรศการซึ่งเล่ือนจากป
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาจัดงานในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเหตุการณน้ําทวม เชน  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ



๑๘
เปนตน  ขอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยใน การจัดนิทรรศการฯ  เพราะหอศิลปวัฒนธรรมฯ  จะ
ไดสรุปแผนการจัดงานใหเสร็จภายในตนป  พ.ศ. ๒๕๕๕

นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑. คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณประชุมประมาณตนเดือน
มกราคม ๒๕๕๕ สาเหตุท่ีไมประชุมวันนี้  เนื่องจากกรมศิลปากรไดไปสํารวจท่ีหอสมุดดํารงราชานุภาพ สวน
ท่ีจะตองซอมบํารุงใหทันรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ฯ  ในวันท่ี ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๕  และกําหนดใหไปรับรายการและประมาณการท่ีกลุมบริหารงานกอสราง  สํานัก
สถาปตยกรรม  กรมศิลปากร ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. การซอมบํารุงหอสมุดดํารงราชานุภาพ เนื่องจากขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับกลุมบริหารงานกอสราง  สํานักสถาปตยกรรม  กรม
ศิลปากร  โดยไดเชิญประชุมรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีรายการปรับปรุงอาคารหอสมุดดํารง
ราชานุภาพ  จํานวน ๙ รายการ  เปนเงิน ๔,๘๖๕,๑๓๓ บาท  และหอสมุดดํารงราชานุภาพเปน
e - library มีรายการซอมบํารุงมาก งบประมาณท่ีจะซอมแบงเปน ๒ รายการ เพ่ือใหทันรับเสด็จ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และซอมในระยะยาว  โดย
กรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับผิดชอบในสวนของการรับเสด็จฯ การซอมบํารุงเปนหนาท่ีของกรมศิลปากร

มติท่ีประชุม ๑. ใหมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพประสานบริษัทไปรษณียไทย  จํากัด
แลวแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ  เมื่อออกแบบแสตมปเสร็จเรียบรอยแลวจะขอนําไปใหบางทานดูและ
ทอดพระเนตร  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ทานคงสนพระทัย

๒. ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท. ประสานงานกับอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญดานบริหารงานทองถิ่น   และเชิญผูวาราชการจังหวัด  นายกเทศบาล ปรึกษา
ในการจัดงาน “วันทองถิ่นไทย”  ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ใหเพ่ิม theme งานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหกองสารนิเทศ  สป.มท. ประชาสัมพันธการจัดงาน
เปนพิเศษ

๓. ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท. ประสานงานกับกรมศิลปากร  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  และมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในการซอมหอสมุดดํารงราชานุภาพ  เพ่ือ
เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

๔. ใหสํานักนโยบายและแผน  สป.มท. ประสานหางบประมาณในการจัดงาน
เทิดพระเกียรติฯ  จากท่ีอื่น  เพราะหากรองบประมาณงบกลางจาก  สํานักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง
จะนานและไมไดงบประมาณงาย ๆ



๑๙
๕. ขออนุญาตอยางไมเปน ทางการทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม

บรมราชกุมารี  เสด็จไปหอสมุดดํารงราชานุภาพกอนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ถาหากพระองคทรงตรัส  การ
ทํางานจะสะดวกย่ิงขึ้น  พระองคทานทรงโปรดหนังสือเกา  หนังสือในหอสมุดดํารงราชานุภาพอาจไมเคยทรง
เห็น  เมื่อครั้งเสด็จไปสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ทรงพบหนังสือดีไดขอยืมสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
ถายไมโครฟลมแลวสงคืน (ใหอธิบดีกรมศิลปากรกราบทูลก็ได)

๖. ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.  หาหนังสือแบบเรียนเร็วใหม
๗. มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชัย วงศนิติกร) สถาบันดํารงราชา

นุภาพ  สป.มท. สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย  สป.มท.  และกองคลัง  สป.มท.  ประชุมขอสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในการซอมแซมอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ

๙. ใหเชิญการทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

๑๐. ในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ใหพิจารณาการจัดกิจกรรมไลทแอนดซาวด
รวมกับกิจกรรมการเล้ียงรับรองแบบไทย

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ

การแตงตั้งคณะทํางานชวยเหลือคณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการ
ฝายเลขานุการฯ  เรียนชี้แจงเพ่ือขอความเห็นชอบ  ใหมีคณะทํางานเพ่ือชวยการจัด

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ  และรายงานผลตอคณะอนุกรรมการฯ  ชุดนี้  ใหมี
องคประกอบ  ไดแก  ผูแทนสวนราชการ/หนวยงานท่ีจะจัดนิทรรศการฯ  ผูแทนหนวยงานท่ีจะสนับสนุนงาน
รับเสด็จและอื่น ๆ เชน  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กองคลัง  กองกลาง  และกองสารนิเทศ  เปนตน

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

มติท่ีประชุม ใหฝายเลขานุการฯ เชิญผูท่ีเกี่ยวของและแตงตั้งเปนคณะทํางานเพ่ือปรึกษาในการ
จัดงานเทิดพระเกียรติฯ จะทําใหลดคาใชจายในการจัดงาน เมื่อฝายเลขานุการฯ ของบกลางโดยอางมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ  จัด
อภิปราย  การแขงขัน  ปาฐกถา  จัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ  ผลิตส่ือและประชาสัมพันธ   การจัดทํา
หนังสือและส่ิงอนุสรณเปนการอนุรักษหนังสือเกาหายาก  ส่ือดิจิตอล และเปนส่ิงอนุสรณ  ถาวรวัตถุไดมาซึ่ง
การปรับปรุงหอสมุดดํารงราชานุภาพ  ซึ่งสามารถใชประโยชนไดอีกนาน  กิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นนี้ตองสนับสนุน
วาทําไมพระองคทานจึงไดรับการยองจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO) ถวายพระเกียรติใหเปนบุคคลสําคัญของโลก



๒๐
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ                                         ผูจดรายงานการประชุม

                                                                   (นางสุวรรณา  สีสะอาด)
                                                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.

ลงชื่อ                                      ผูตรวจรายงานการประชุม

                                                                 (นางสาวดวงพร  บุญครบ)
                                                       ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
                            คณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕


