
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือและสิ่งอนุสรณ

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

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

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

ผูมาประชุม

๑. นายนิสิต จันทรสมวงศ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานอนุกรรมการ
๒. ม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๓.  นายทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๔. นายเตช บุนนาค ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๕.  นายการุณ สุทธิภูล รองอธิบดีกรมศิลปากร อนุกรรมการ
๖. นายเกรียงไกร ปญญาพงศธร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อนุกรรมการ

ผูแทนกรมการปกครอง
๗. พันเอก ม.ล. กุลชาต  ดิศกุล ผูแทนมูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ อนุกรรมการ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๘. นายธีระเนตร อัญชัญบุตร ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
๙. นายชัยยา ขําสะอาด ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ อนุกรรมการ

ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน
๑๐. นางวันทนา ภวกานันท นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ

ผูแทนกรมท่ีดิน
๑๑. นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อนุกรรมการ

ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑๒. นางชลิดา โชติยกุล ท่ีปรึกษาระบบราชการ อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๑๓. นางแสงจันทร แสนสุภา ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง อนุกรรมการ

ผูแทนราชบัณฑิตยสถาน
๑๔. นางอํานวยพร  ชลดํารงกุล ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธและเผยแพร อนุกรรมการ



๒

สํานักบริหารกลาง ผูแทนกรมปาไม
๑๕. นายอํานาจ ศรีพูนสุข รองคณบดี ผูแทนคณะรัฐศาสตร อนุกรรมการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๖. นางนพมณี ทองธรรมชาติ ผูแทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อนุกรรมการ

๑๗. นายศรัณย ทองปาน ผูแทนนิตยสารสารคดี อนุกรรมการ
๑๘. นายพินัย  อนันตพงศ ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๑๙. นายอราม สวัสดิวิชัย ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๐. นายการัณย ศุภกิจเลขการ ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๑. นายสมบูรณ สอนประภา ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๒. นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๒๓. นางสาวบุษบา ธรรมรักษ ผูอํานวยการกองสารนิเทศ  สป.มท. อนุกรรมการ
๒๔. นายกมลโลฒน  เชียงวงค ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๕. นางสาวดวงพร  บุญครบ ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา อนุกรรมการและ

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. ผูชวยเลขานุการ
๒๖. นางสาวลักษณา  โชติคุต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการและ

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและติดภารกิจอื่น

๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน
๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร รองประธาน
๓. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล อนุกรรมการ
๔. ม.ร.ว.รมณียฉัตร แกวกริยา อนุกรรมการ
๕. นางสายไหม จบกลศึก อนุกรรมการ
๖. นายเจตนา จนิษฐ อนุกรรมการ
๗. นางจรูญรัตน สุวรรณภูสิทธิ์ อนุกรรมการ

ผูเขารวมประชุม

๑. นายภคพงศ ทวิพัฒน หัวหนาสํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
๒. นางสาววัชราพร รัตนยานนท ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการ  สํานักงาน ก.พ.
๓. นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผูอํานวยการสวนฝกอบรม กรมปาไม



๓

๔. นางสาวปยรัตน อินทรออน นักวรรณศิลปชํานาญการ ราชบัณฑิตยสถาน
๕. นางสุรีรัตน วงศเสงี่ยม ผูอํานวยสํานักจดหมายเหตแุหงชาติ กรมศิลปากร
๖. นายศุภฤกษ นอยสุวรรณ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ กรมการปกครอง
๗. นายวิทวัส ศรีขวัญ เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรมการปกครอง
๘. นายรัชญพันธ คัชมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการปกครอง
๙. นายอนันตลาภ เลิศผลบุญ นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ กรมท่ีดิน
๑๐. นางสาวศศิภา ตรีเศียร เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล สํานักเลขานุการกรมท่ีดิน กรมท่ีดิน
๑๑. น.ส.พลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๑๒. นายสันทิฏฐ ชื่นเจริญ ชางฝมือโรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๓. นางสาววรางคณา อังศุไพศาล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๑๔. ม.ร.ว.ดํารงเดช ดิศกุล มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๕. ม.ล.อภิชิต วุฒิชัย มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๖. นางอาภาศิริ เทพหัสดินณ อยุธยา มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๗. นางสาวสุวิมล อัศรัสกร มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๘. นางนันทิภา ชันบุญ มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๙. นางกฤษณวรรณ กิติผดุง แทนนางจรูญรัตน สุวรรณภูสิทธิ์
๒๐. นางอมราภรณ ทรงอาวุธ นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสารนิเทศ สป.มท.
๒๑. นางสุวรรณา สีสะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๒. นางสาวฉัฏฐาทิพ  มุสิกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๓. นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๔. นางสาวญาติมา ทองคํา เจาหนาท่ี  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๕. นางสาวสุนียรัตน เดชวิริยะกุล เจาหนาท่ี  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๖. นายธณาวุธ เหลาเจริญพาณิชย เจาหนาท่ี  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๗. นางสาวกรกนก กิ่งโพธิ์ เจาหนาท่ี สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
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ป พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนปท่ีครบ ๑๕๐ ป วันประสูติของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และครบ ๕๐ ป ท่ีองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO) ไดยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให
จัดงานเทิดพระเกียรติ โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลัก และมีสวนราชการ/หนวยงานตางๆ
มีสวนรวมจัดงานเทิดพระเกียรติ

การเทิดพระเกียรติฯ เริ่มตน  โดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะจัดแสดงปาฐกถา
เสาหลักของแผนดิน เรื่อง ๑๕๐ ป สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในวันศุกรท่ี ๖
มกราคม ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ  โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธานการแสดงปาฐกถา และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล (ปจจุบันดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เปนวิทยากร

จึงเชิญชวนเขารับฟงการแสดงปาฐกถาดังกลาว

นายทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา อาคารมหาจุฬาลงกรณ คือ ตึกคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ หลังเกา

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ
๒.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือและสิ่งอนุสรณ (เอกสาร

ประกอบวาระท่ี ๒.๑)
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรองโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีจะใช ตลอดท้ังกํากับติดตาม
และรายงานผล ฯลฯ รวมจํานวน ๔ ชุด ไดแก คณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
คณะอนุกรรมการฝายการจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ คณะอนุกรรมการฝายจัดอภิปราย การแขงขัน
ปาฐกถา และอนุกรรมการฝายผลิตส่ือและประชาสัมพันธผลงาน

สําหรับคณะอนุกรรมการฝายการจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ  มีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร เปนรองประธาน ผูแทนสวนราชการ/
หนวยงาน เปนอนุกรรมการ และมี ผูทรงคุณวุฒิ   ไดแก หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
หมอมราชวงศรมณียฉัตร แกวกิริยา   หมอมราชวงศจักรรถ จิตรพงศ นายทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา
และ นายเตช บุนนาค  เปนท่ีปรึกษา  โดยมีผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ และเจาหนาท่ีเปนฝาย
เลขานุการฯ
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๒.๒. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําหนังสือและสิ่งอนุสรณ

๒.๒.๑ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฝายการจัดนิทรรศการฯ ครั้งท่ี ๑ เมื่อ
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณและมีขอยุติแลว
ดังนี้

(๑) มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดดําเนินการบางกจิกรรม
ไปแลวโดยไมขอเงินงบกลาง จํานวน ๒ กิจกรรม  ไดแก การจัดทําเหรียญท่ีระลึก  ดานหนาเปนรูปสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดานหลังเปนตราประจําพระองค จํานวน ๓ ประเภท ไดแก เหรียญนิเกิ้ลมูลคา
๒๐ บาท สําหรับบุคคลท่ัวไป   เหรียญทอง ๑๐๐ เหรียญและเหรียญเงิน ๓๐๐ เหรียญ สําหรับราชสกุลดิศกุล
และจัดทําดวงตราไปรษณียากร  โดยทางบริษัทไปรษณียไทยจะดําเนินการให และจะจัดจําหนายพรอมกัน
ท่ัวประเทศในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้อยูระหวางขอพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ

(๒) มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนอของบกลางเพ่ือ
ปรับปรุงอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ ซึ่งตองใชเงิน ๔,๘๖๕,๑๓๓ บาท  และกิจกรรมภายในหอสมุด
ในวงเงิน  ๖๓๓,๕๕๐ บาท  (จากวงเงินท่ีเสนอของบกลางท้ังหมด  จํานวนเงิน ๒๒,๒๒๕,๒๔๕ บาท)
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเปนองคประธานเปดงาน  ในวันท่ี ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ดวย ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  การขอเงินงบกลาง ปนี้คอนขางลาชา
เกรงจะดําเนินการใหแลวเสร็จไมทันรับเสด็จ    จึงใหฝายเลขานุการฯ   ประสานขอความรวมมือหนวยงาน
ภายนอก  เพ่ือขอรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ  และหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ   เปนตน

๒.๒.๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ฝายเลขานุการฯ  ไดเชิญหนวยงาน
ภายนอกมาประชุมหารือ ไดแก  สํานักงานกองสลากกินแบงรัฐบาล  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)
กรมศิลปากร กรมโยธาธิการ มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และผูแทนสํานัก/ กอง สป. โดยมี
รอง ปมท. (นายขวัญชัย  วงศนิติกร) ทําหนาท่ีประธานการประชุมหารือ  และมีขอยุติ ดังนี้

(๑) ใหมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใชงบของมูลนิธิฯ
ดําเนินกิจกรรมภายในหอสมุดฯ ในวงเงิน ๖๓๓,๕๕๐ บาท

(๒) ใหขอสนับสนุนเงินจากกระทรวงการคลัง ขอสนับสนุนเงินรายได
จากสลากกินแบงรัฐบาล วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือซอมแซมปรับปรุงอาคารหอสมุด

(๓) เชิญชวน ททท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ดวยในฐานะท่ีสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปน “บิดาของมัคคุเทศกไทย”

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค   ขอทราบรายละเอียดเหรียญท่ีระลึกท่ีจะจัดทํา

พันเอก ม.ล.กุลชาต ดิศกุล ชี้แจงเหรียญท่ีจะจัดทํามี ๒ ประเภท คือ เปนทองคํา จํานวน ๑๐๐ เหรียญ
และเหรียญเงิน จํานวน ๓๐๐ เหรียญ ลักษณะเปนเหรียญกลม (ใหญกวาเหรียญ ๑๐ บาท เล็กนอย) ขณะนี้
อยูระหวางขอพระบรมราชานุญาตจัดทํา

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา

ตามแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯ มีสวนราชการและหนวยงาน จํานวน ๕
หนวยงานท่ีแจงความประสงคจะเขารวมการจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ   ซึ่งมีท้ัง
หนวยงานท่ีจะใชงบประมาณปกติและของบกลางเพ่ือดําเนินงาน  ดังนั้นฝายเลขานุการฯ  จึงขอเสนอเฉพาะ
รายการท่ีหนวยงานยืนยันท่ีจะดําเนินการไว ในวงเงิน ๓๔,๒๕๖,๘๒๘ บาท (สามสิบส่ีลานสองแสนหา
หมื่นหกพันแปดรอยย่ีสิบแปดบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(สถาบันดํารงราชานุภาพ)  เสนอจัดพิมพ
หนังสือ (พิมพครั้งท่ี ๒) ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  จํานวน ๒ เรื่อง (พิมพจํานวน ๕,๐๐๐ เลม) ดังนี้

(๑) เรื่อง  การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-
๒๔๕๘ :  กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (นายเตช บุนนาค เปนผูแตง)

(๒) เรื่อง การปกครองทองท่ีตางวัฒนธรรม : สถานการณในบริเวณ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใตและแนวทางแกไข (โดย ศาสตราจารย  ดร.จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ  นายทวี สวนมาลี
และนายปริญญา อุดมทรัพย )

๓.๒ กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เสนอจัดทําหนังสือ
เรื่องกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับการปาไมไทย   ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (พิมพจํานวน
๑,๐๐๐ เลม)

๓.๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เสนอจัดทําหนังสือเรื่อง พระกรุณาดานการ
จัดการหนังสือไทย ในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(พิมพจํานวน ๕,๐๐๐ เลม)

๓.๔ มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เสนอ ๓ เรื่อง ดังนี้

(๑) จัดพิมพหนังสือใหม ในวงเงิน ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดพิมพหนังสือ
๓ เรื่อง  ไดแก หนังสือชีวประวัติของสมเด็จฯ (พิมพจํานวน ๒๐,๐๐๐ เลม วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
หนังสือภาพของสมเด็จฯ ( พิมพจํานวน ๒,๐๐๐ เลม วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และหนังสือ Comics (พิมพ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ เลม  วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท)

/ ๓.๓ โรงเรียน...
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(๒) ปรับปรุงกิจกรรมภายในอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ วังวรดิศ
สวนท่ีเหลือ จํานวน ๕ รายการ  ในวงเงิน ๒๑,๕๙๑,๖๙๕ บาท ( สวนนี้คงเหลือจากวงเงินท้ังหมดซึ่ง
มูลนิธิฯ  เสนอของบกลาง จํานวนเงิน ๒๒,๒๒๕,๒๔๕ บาท และผลประชุมเมื่อวันท่ี ๒๘ ธค.๕๔ ทางมูลนิธิฯ
รับจะดําเนินการเองในวงเงินจํานวน ๖๓๓,๕๕๐ บาท) รายละเอียด ดังนี้

-  จัดทําขอมูลดิจิทัลจากหนังสือสวนพระองค
-  จัดทําขอมูลดิจิทัลภาพถายฝพระหัตถและแผนท่ี
- จัดทําและบริหารเว็บไซด prince damrong.com (จางออกแบบ

ระบบ/จางคนควา/บริหารจัดการ)
- อนุรักษเอกสารส่ิงพิมพดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร(ไดแก  หนังสือหา

ยาก อัลบั้ม ภาพถาย  เอกสารตนฉบับ  รวมประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูป/แผน)
-  ปรับปรุงการจัดการฐานขอมูลในหองสมุดเปนระบบ e – library

(๓) การปรับปรุงอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ วังวรดิศ สวนท่ีเหลือ
มูลนิธิฯ เสนอปรับปรงุอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ จํานวน ๙ รายการ

ในวงเงิน ๔,๘๖๕,๑๓๓ บาท ในการนี้ อยูระหวางดําเนินการของบฯ จากกระทรวงการคลัง ประมาณ
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท   เพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จ ทันรับเสด็จฯ

ดังนั้น คงเหลือท่ีจะของบกลาง จํานวน ๑,๓๖๕,๑๓๓ บาท เพ่ือดําเนินการ
ติดตัง้ระบบเครื่องปรับอากาศ  ปรับปรุงระบบไฟ ฝาเพดาน และภูมิทัศน

(กรมศิลปากร ไดไปสํารวจสภาพอาคาร และเห็นวาควรจะใหมีการ
ปรับปรุงซอมแซมอยางย่ิง และไดประมาณการการซอมแซมไวประมาณ ๒๗,๓๐๒,๒๓๒.๑๔ บาท)

๓.๕ กรมการพัฒนาชุมชน เสนอจะจัดพิมพวารสารพัฒนาชุมชนฉบับพิเศษ โดย
งบประมาณของหนวยงาน

จึงเรียนเชิญผูแทนสวนราชการ/หนวยงาน    ใหขอมูลรายละเอียดเปนรายกิจกรรม
เพ่ือประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการฯ

นายเตช บุนนาค เอกสารท่ีแตงขึ้น เปนฉบับภาษาอังกฤษ ตอมาจึงมีผูแปลเปนภาษาไทย ซึ่งเคย
จัดพิมพแลวจํานวน ๒ ครั้ง  และในปนี้จะมีสํานักพิมพอื่นจัดพิมพฉบับภาษาอังกฤษ ในโอกาสท่ีจะจัดพิมพ

/ ฉบับภาษาไทย...

ฉบับภาษาไทย ครั้งท่ี  ๓  (ลิขสิทธิ์เปนของมูลนิธิโครงการตํารา สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) ขอใหฝาย
เลขานุการดําเนินการแจงเรื่องระยะเวลาการตีพิมพ เนื่องจากตองการเรียบเรียงคํานําหนังสือขึ้นใหม

ม.ร.ว.ดํารงเดช ดิศกุล หนังสือตาง ๆ ท่ีจะพิมพ ควรจะจัดเปน Box Set เพ่ือความสวยงาม
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นางสาวดวงพร บุญครบ หนังสือ ๒ เลมนี้ จัดทํารูปแบบหนังสือในชุดปกเดียวกัน จํานวน ๕,๐๐๐ เลม
แจกใหกับหนวยงานราชการตางๆ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานได รวมถึงหนวยงานและผูท่ีสนใจท่ัวไป
ในการจัดพิมพหนังสือท้ังหมด มีจํานวน ๔ เลม อีก ๒ เลม คือ เรื่อง “การเมืองการปกครองในสาสนสมเด็จ”
และ “สารานุกรมสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” ซึ่ง ๒ เลมนี้จะจัดทําดวยงบประมาณปกติ
ไมรวมอยูในแผนเสนองบประมาณงบกลาง

นางอํานวยพร ชลดํารงกุล ทางหนวยงานใชแผนดําเนินการเชนเดียวกับท่ีเคยมีการจัดพิมพหนังสือภายใน
กรมซึ่งใชงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (รวมคาบรรณาธิการ) จึงจัดทําในลักษณะเดียวกัน คือ
มีรูปแบบเปนหนังสือชุด ขนาด ๙ X ๙ นิ้ว พิมพ ๔ สี จํานวน ๑๒๐ หนา เนื้อหาประกอบดวยสวนตางๆ เชน
พระประวัติ การแกปญหาปาไมของประเทศ การวางรากฐานการปาไม รวมถึงบทบาทตอการจัดตั้งกรมปาไม

นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค มีความเห็นวางบประมาณของกรมปาไมมีวงเงินท่ีสูงเกินไป

นายพินัย อนันตพงศ งบประมาณสูงเกินไป และเนื้อหาท่ีจัดทําบางสวนมีความซ้ําซอนกับหนังสือท่ีทาง
มูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จัดทํา (วาระท่ี ๓.๔ ขอ ๑) จึงขอใหประสานงานกับทางมูลนิธิ
เพ่ือคัดเลือกเนื้อหาในการจัดพิมพ

นางนพมณี ทองธรรมชาติ เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและความเกี่ยวของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชา นุภาพตอการศึกษาไทยและโรงเรียนสวนกุหลาบ เชน ทรงเปนผูมีบทบาทในการกอตั้ง เปนผูบังคับ
การโรงเรียน รางหลักสูตร จัดทําแบบเรียน เปนตน ในดานรูปแบบ เนนใหสะดวกตอการใชงาน และมีความ
ยินดีหากจะจัดทําใหอยูในปกหนังสือชุดเดียวกับของทางโครงการฯ และไดเปล่ียนชื่อหนังสือจากเดิม
“พระกรุณาดานการจัดการหนังสือไทย” เปน “พระกรุณาดานการจัดการศึกษาไทย” ตามคําแนะนําของนาย
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ม.ล. อภิชิต วุฒิชัย พระประวัติจะใชเนื้อหาจากหนังสือ พระประวัติและงานสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง-
ราชานุภาพ (แตงโดย ประพัฒน ตรีณรงค) เปนหลัก และเพ่ิมเติมภาพเกาหายากท่ีเกี่ยวของ ตองการเนน
เรื่องการทรงงาน ผนวกเขากับเหตุการณสําคัญของประเทศและของโลกท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน

 หนังสือภาพ ๒ เลม ไดแก ภาพท่ีมีอยูเดิม และภาพท่ีจะทําการ
จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล นําเสนอดวยลักษณะการ “เลาเรื่องดวยภาพ”

 หนังสือ Comic หนังสือชุดนี้เนนกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็ก จํานวน
ชุดละ ๓ - ๕ เลม เพ่ือแจกใหกับเด็กนักเรียนท่ีเขารวมโครงการคายและในกิจกรรมอื่นๆ ท่ีทางมูลนิธิสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จัดขึ้น หนังสือจัดพิมพ ๒๐,๐๐๐ เลม เพ่ือใหเพียงพอสําหรับแจกในพ้ืนท่ี
กิจกรรมจํานวน ๔๒ จังหวัด



๙

/ ม.ร.ว.จักรรถ...

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ เห็นดวยกับรูปแบบและเนื้อหา เพราะเปนการทําใหเกิดความเชื่อมโยงและความ
เขาใจในดานประวัติศาสตรมากกวาการเขียนถึงพระประวัติเพียงดานเดียว

นายการุณ สุทธิภูล   ตามท่ีไดประมาณการงบประมาณสําหรับปรับปรุงอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ
วังวรดิศ ไวทุกรายการเปนเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูในระหวางการจัดทํารายละเอียด แตหากตองการ
เรงดวนขอใหแจงทางกรมศิลปากรเพ่ือเรงดําเนินการในดานงบประมาณ เนื่องจากทางกรมศิลปากรไดเสนอ
ของบประมาณประจําปเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงไมมีงบประมาณจากกรมศิลปากรรองรับ เห็นดวยท่ีจะ
ใชโอกาสเทิดพระเกียรติครบรอบวันประสูติฯ ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางในครั้งนี้

นางสาวดวงพร บุญครบ ในสวนท่ีจะเรงปรับปรุงเพ่ือใหทันการรับเสด็จฯ ในวันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ ได
ของบสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยูระหวางการดําเนินการ)
ซึ่งในการปรับปรุงชั้นแรกนี้ เนื้องานจะไมซ้ําซอนกับการปรับปรุงครั้งใหญ

นายศรัณย ทองปาน มีความเห็นเรื่องการจัดทําขอมูล Digital วามีปริมาณเนื้องานมาก ใหคํานวณ
ระยะเวลาในการดําเนินการวานานเทาใด

ประธาน เสนอวา ควรมีแผนงบประมาณบริหารโครงการ เพราะไดรับอนุมัติงบประมาณ
หากโครงการดําเนินการแลวเสร็จไมทันตองคืนงบประมาณ

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเห็นชอบกิจกรรมท่ีจะดําเนินการเทิดพระเกียรติ ทุกรายการ และใหบาง
กิจกรรมปรับลดงบประมาณใหเหมาะสม เชน การจัดพิมพหนังสือของกรมปาไม

๒.  หนังสือชีวประวัติ ซึ่งมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนเจาภาพหลัก
ขอใหเนนเรื่องการทรงงานผนวกเขากับเหตุการณสําคัญของประเทศ และของโลกท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลา
เดียวกันดวย  จะทําใหหนังสือนาอานมากขึ้น

๓. การปรับปรุงกิจกรรมภายในอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ กอนจะเสนอขอ
งบประมาณตองทํารายละเอียดใหชัดเจน และหอสมุดฯ ควรจะมีกิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวผลักดันใหประชาชน
เขาไปใชบริการดวย

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ

ฝายเลขานุการฯ  ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน ท่ีไดรับความเห็นชอบให
ดําเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวงเงินท่ีจะใช จัดทําเปนโครงการ (project) สงใหฝายเลขานุการฯ
ภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ดวย

การจัดทําหนังสือเพ่ิมเติม



๑๐

ผูขาประชุม จํานวน ๒ รายไดเสนอเรื่องการจัดทําหนังสือเพ่ิมเติม  ดังนี้

นายศรัณย ทองปาน ตามท่ีไดประสานงานกับทางนิตยสารสารคดี ขอใหออกนิตยสารฉบับพิเศษ ขอรับเรื่อง
ไวเพ่ือพิจารณาภายในหนวยงานอีกครั้ง

/ นายธนา...

นายธนา ยันตรโกวิท เสนอใหทางโครงการฯ ประสานงานกับทางหนวยงานตางๆ ท่ีมีการจัดพิมพวารสาร
นิตยสาร ส่ิงพิมพอยูแลว โดยเฉพาะสํานักพิมพท่ีเกี่ยวของ เชน ศิลปวัฒนธรรม เปนตน เพ่ือจัดพิมพในโอกาส
เดียวกัน นอกจากนั้น เพ่ือเปนการลดงบประมาณการตีพิมพ อาจจะจัดทําในรูปแบบแผน CD แตจะตอง
ตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ใหถูกตอง

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหผูจัดทําหนังสือนําไปพิจารณาดวย

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๕  น.

ลงชื่อ  ผูจดรายงานการประชุม

                        (นางสาวฉัฏฐาทิพ มุสิกวงศ)
                                                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.

ลงชื่อ ผูตรวจรายงานการประชุม

                                                            (นางสาวดวงพร  บุญครบ)
                                                       ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ

     สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๕
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