๑

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม
ครั้งที่ 6/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘
--------------------------------------รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม เป็ น ประธานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู ง กร ะทรวง
วัฒนธรรม ครั้งที่ 6/๒๕๖๑ วันพุธที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม
ชั้น ๘ โดยมีข้าราชการฝ่ายการเมือง และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
ผู้มาประชุม
ข้าราชการฝ่ายการเมือง
๑. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๓. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม
๔. นายปรารพ เหล่าวานิช
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๕. นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช
ข้าราชการการเมืองประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประจากระทรวงวัฒนธรรม
ข้าราชการประจา
๑. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๔. นางสุนันทา มิตรงาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๕. นางสาวทัศชล เทพกาปนาท
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๖. นายขจร มุกมีค่า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๗. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิด์ ล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๘. นางสาวศุภร รัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๙. นายมานัส ทารัตน์ใจ
อธิบดีกรมการศาสนา
10. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
12. นายพีรพน พิสณุพงศ์
ผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
๑3. นายโดม สุขวงศ์
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑๔. นายสิน สื่อสวน
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑๕. นายประทีป เพ็งตะโก
รองอธิบดีกรมศิลปากร
แทนอธิบดีกรมศิลปากร
/16. นายบุญเลิศ...

๒
๑๖. นายบุญเลิศ คาดี
๑๗. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
1๘. นายชัยพล สุขเอี่ยม
๑๙. นายประสพ เรียงเงิน
20. นางสาลินี ชุ่มวรรณ์
21. นางคมสิริ โสภา
22. นางสาวสุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล
23. นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
24. นายนพดล กตญาณยุทธ์
25. นางวรรณวิภา จาปะสุข
26. นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์
27. นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี

28. นางสาวอัญชลี ทานุรัฐ
29. นายฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์
3๐. นายสตวัน ฮ่มซ้าย
3๑. นางสาวนันทกา พลชัย
๓๒. นายธีระ แก้วประจันทร์

3๓. นางสาวกนกอร ศักดาเดช
3๔. นางรักชนก โคจรานนท์
๓๕. นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ

ผู้อานวยการศูนย์หอศิลป์
แทนผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นิติกรชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองกฎหมาย
ผู้อานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี
กรมศิลปากร
แทนผู้อานวยการสานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ผู้อานวยการสานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง กรมศิลปากร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
/36. นายชวลิต...

๓
๓๖. นายชวลิต สุนทรานนท์

นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ
(โขน ละคร และดนตรี)
กรมศิลปากร
๓7. วัฒนธรรมจังหวัด จานวน 76 จังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๓8. สานักศิลปากรที่ ๑ - ๑๕
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ณ สานักศิลปากรฯ
39. วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
๔0. วิทยาลัยช่างศิลป ๓ แห่ง
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ณ วิทยาลัยช่างศิลป
41. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
42. คณะศิลปศึกษา
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
43. คณะศิลปวิจิตร
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล
๒. นางสาววรรณสิริ โมรากุล
3. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
4. นางวรินราไพ ปุณย์ธนารีย์
5. นางสุภัทร กิจเวช
6. นางสาวเบญจวรรณ ไชยบัณฑิตย์
7. นางสาวพัชราพร ช่วยทอง
8. นางสาวธนพร หันกิตติกุล
9. นางสาวรุจิเรข มั่นเมือง
10. นายนพรัตน์ ปันธิ
11. นางสาวปาริฉัตร ตันตยานนท์
12. นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
13. นายวรพล นพวงศ์
14. นางสาวหทัยรัตน์ จิวจินดา

ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม
ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักงานรัฐมนตรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรมการศาสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรมการศาสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรมการศาสนา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรมการศาสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการ
ศาสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรมศิลปากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรมศิลปากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
/15. นางสาวภธิตา...

๔
๑5. นางสาวภธิตา เหมทานนท์

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
16. นายชัยวัฒน์ อภิพัฒน์กชนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
17. นางสาวรัฐพร พวงบุปผา
นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑8. นางสาวธนพร แตงขาว
เลขานุการกรม สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
19. นายวิโรจน์ มาง้าว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
20. นางสาวกรกมล เรืองเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
21. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
22. นายวิชิต เพ็ชรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชานาญการพิเศษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
23. นางศุภาวี บารุงศักดิ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
24. นางจริญญา จักรกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒5. นายอานนท์ คาชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
26. นางสาวพัชรวรรณ ชูเวทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
27. นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 6
1. นายประดิษฐ์ โปซิว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. นางสาวศศิธร แคล้วปรปักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นายปิยนันท์ ป้องเคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
4. นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่โครงการ (งานแผนและงบประมาณ)
6. นางสาวฐิติมา สุภภัค
นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ
7. นางสาวหรรษา วิเศษคามินทร์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
8. นางสาวอนงรัตน์ แพนดี
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
9. นางสาวธวัลรัตน์ เจือวานิช
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
๑. นายชาย นครชัย
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒. นายอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
๓. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๔. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
/5. นางสาว...

๕
๕. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
๖. นางสาวอรสรา สายบัว

นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อักษรศาสตร์ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)
กรมศิลปากร
ผู้อานวยการสานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร

วัฒนธรรมจังหวัดลาประชุมผ่านระบบ VDO Conference
1. กระบี่ (นางเกสร กาเนิดเพ็ชร)
2. ภูเก็ต (นางอุทัย พัฒนพิชัย)
3. ประจวบคีรีขันธ์ (นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์)
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานมอบหมายฝ่ายเลขานุการแจ้งรายละเอียดการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
1.2.1 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ ง รายละเอี ย ดเอกสารที่ ใ ช้ ส าหรั บ ประชุ ม ดั ง นี้
(1) ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2561 (2) เอกสารประกอบ
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2561 (นอกเล่ม) (3) เอกสารสรุปผลงาน รัฐบาล
ในรอบ 4 ปีที่เกี่ยวข้องกระทรวงวัฒนธรรม (4) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่น
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจาปี 2561 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (5) ร่างกาหนดการพิธีอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (6) เอกสารประกอบวาระที่ 4.1
(การเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ) (7) หนังสือ เรื่อง From Here to
Eternity ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (8) หนังสือเรื่องวารสารมานุษยวิทยา และเรื่องสาครบุรีจากวิถี
ชาวบ้าน ของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1.2.2 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร แจ้ ง ผู้ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม (ติ ด ราชการ) จ านวน 5 คนคื อ
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายชาย นครชัย) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (นางสาววิมลลักษณ์
ชูชาติ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร (นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ) ผู้อานวยการ
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร (นางสาวอรสรา สายบัว) และผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ (นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา) และวัฒนธรรมจังหวัดลาประชุมผ่านระบบ VDO Conference
จานวน 3 จังหวัด คือ กระบี่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่าง เครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน คือ กรมการศาสนา
1.2.3 แจ้งการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7 - 2561)
ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรอง/แก้ไข
รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้
/1. นายปรารพ...

๖
1. นายปรารพ เหล่าวานิช (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) ขอแก้ไข และ
เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
- หน้า 19 บรรทัดที่ 15 อินเดียว แก้ไขเป็น “อินเดีย”
- หน้า 26 บรรทัดที่ 9 นางพงศ์ศักติฐ์ แก้ไขเป็น “นายพงศ์ศกั ติฐ์”
- หน้า 28 บรรทัดที่ 22 เทิดทูล แก้ไขเป็น “เทิดทูน”
- หน้า 29 บรรทัดที่ 15 ดร.พงศ์ศักติฐ์ แก้ไขเป็น “นายพงศ์ศักติฐ์”
- หน้า 44 บรรทัดที่ 33 ทุจริตด้ายมิติ แก้ไขเป็น “ทุจริตด้วยมิติ”
2. นางสาวดารุ ณี ธรรมโพธิ์ดล (ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม) ขอแก้ไขและเพิ่มเติม
ข้อความ ดังนี้
- หน้า 9 บรรทัดที่ 15 Thailand Biennale, krabi 2018 แก้ไขเป็น Thailand
Biennale, Krabi 2018”
- หน้า 10 บรรทัดที่ 5 มรดกโลก แก้ไขเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH)”
- หน้า 26 บรรทั ด ที่ 41 นายสมศั ก ดิ์ เชาว์ ธ าดาพงศ์ แก้ ไ ขเป็ น “นายสมศั ก ดิ์
เชาวน์ธาดาพงศ์”
3. สานักงานรัฐมนตรี ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
- หน้า 14 บรรทัดที่ 30 วัดศรีชุม จังหวัดกาแพงเพชร แก้ไขเป็น วัดศรีชุม จังหวัด
สุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๑
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ในฐานะ
ฝ่ ายเลขานุ การ ได้ จั ดทาสรุ ป มติ และมอบหมายจากการประชุมฯ ครั้ง ที่ 5/๒๕๖๑ และได้แ จ้งเวี ยนให้
ส่วนราชการองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ และสานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดทราบพร้อมถือปฏิบัติแล้ ว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จ านวน 16 เรื่ อ ง พบว่ า หน่ ว ยงานได้ ด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ านวน 7 เรื่ อ ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 9 เรื่อง โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑) ให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ที่ จั ด ท าต้ น ฉบั บ จดหมายเหตุ ฉบั บ ประชาชน
งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสร็จเรียบร้อย
แล้ว เสนอต่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
ฝ่ายเลขานุการรายงาน : สป.(กก.) ได้รวบรวมต้นฉบับจดหมายเหตุ ฉบับประชาชน
งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีสานักงานวัฒนธรรม
จั งหวัด ส่ งต้ น ฉบั บ มาแล้ ว จ านวน 26 ฉบั บ ทั้ง นี้ อยู่ ระหว่า งการติด ตามการด าเนิน งานให้ แล้ ว เสร็ จ โดย
ปลั ด กระทรวงวัฒนธรรมได้ มอบหมายนายขจร มุกมีค่า (ผู้ ตรวจราชการกระทรวงวัฒ นธรรม) เป็นหั ว หน้า
คณะทางานการพิจารณาร่วมกับคณะของจดหมายเหตุฯ พื้นที่
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เร่ ง รั ด การจั ด ท าต้ น ฉบั บ จดหมายเหตุ
ฉบับประชาชนงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาจดหมายเหตุฯ เลือกต้นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดจานวน 10 จังหวัดมาดาเนินการจัดพิมพ์ก่อน
2) ให้ปรับการ...

๗
๒) ให้ปรับการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร บริ เวณพื้นที่ ภายในเต็ นท์ ณ ท้องสนามหลวง และการจั ดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้
เหมาะสม โดยให้นารายละเอียดไปหารืออีกครั้ง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารรายงาน : ผู้ ช่ วยปลั ดกระทรวงวั ฒนธรรม รายงานความคื บหน้ า
การดาเนินงาน ดังนี้
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรายงาน : ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และท้องสนามหลวง และมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ริ้วขบวนชื่อ
“พระบรมธาตุ พุ ท ธศิ ล ป์ แผ่ น ดิ น ธ ทรงธรรม” โดยประกอบด้ ว ยริ้ ว ขบวนทั้ ง หมด 11 ริ้ ว ขบวนได้ แ ก่
1) ธรรมจักรยาตรา 2) เทียนพรรษาเสริมศาสน์ 3) บรมนาถทวาราวดี 4) เสริมศรีโคตรบูรณ์ 5) เจิดจารูญศรีวิชัย 6)
ไตรภพลพบุ รี 7) ธรรมวิ ถี ล้ า นนา 8) เชิ ด บู ช าสุ โ ขทั ย 9) เกษมสมั ย อยุ ธ ยา 10) ธรรมารั ต นโกสิ น ทร์
11) แผ่นดินศาสนูปถัมภก
2. จัดกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้
2.1 เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระมหาเจดีย์หรือพระพุทธรูปประจาจังหวัด และ
ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 15-28 กรกฎาคม 2561 ณ ส่วนภูมิภาค
2.2 ธรรมะสู่คนทั้งมวล : การปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ณ วัดส่ วนกลาง 7 แห่ง และวัดในส่ วนภูมิภาค 34 จังหวัด ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม
2561
2.3 เจริ ญ นวั ค คหายุ ส มธั ม ม์ ณ วั ด ราชประดิ ษ ฐสถิ ต มหาสี ม ารามราชวรวิ ห าร
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
2.4 พิ ธี ส วดมนต์ เ ย็ น ปฏิ บั ติ ธ รรม ระหว่ า งวั น ที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
ณ ท้องสนามหลวง
2.5 พิ ธี ห ล่ อ เที ย นพรรษาโบราณ ระหว่ า งวั น ที่ 23 -24 กรกฎาคม 2561
และปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
2.6 ปาฐกถาธรรม ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง
2.7 บรรยายธรรม โดยนักเรียนชนะการประกวดบรรยายธรรม กรมการศาสนา
ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
2.8 ปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดปัญญานันทาราม กรุงเทพมหานคร
2.9 พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2๕61 ณ ตึกสันติไมตรี
ทาเนียบรัฐบาล
3. จัดกิจกรรมการแสดง ดังนี้
3.1 การแสดงดนตรี ไ ทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
3.2 คอนเสิร์ตชุมนุมนักร้องประสานเสียงนานาชาติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
3.3 การแสดงเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ” ระหว่าง
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ
/3.4 การแสดง...
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3.4 การแสดงหุ่ นละครเล็ ก เฉลิ ม พระเกีย รติ ฯ ในวั นที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ โรงละครแห่งชาติ
3.5 การขั บ ร้ อ งบทเพลงเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวั น ที่ 28 กรกฎาค ม 2561
ณ เวทีท้องสนามหลวง (หลังจุดเทียนชัย ถวายพระพร)
4. เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์อุปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทย ใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)
5. การบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาวัฒนธรรม ร่วมทาความดีด้วยหัวใจ เชิญชวนเครือข่าย
วัฒนธรรม จิตอาสา ร่วมทาความสะอาดโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน
6. พิ ธี ตั ก บา ต ร แ ล ะถ ว าย สั ต ย์ ป ฏิ ญา ณ ใ น วั นที่ 28 กร ก ฎ าค ม 2 5 6 1
ณ ท้องสนามหลวง
มติที่ประชุม ดังนี้
1. ให้ สวธ.พิจารณากาหนดวันจัดงานภาษาไทยให้เหมาะสม
2. ให้ส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง สป.(สนย.) สวจ.(เชียงราย,น่าน
,พะเยา,แพร่) เตรี ยมการเรื่องการประชุม ครม.สัญจรครั้งต่อไป และจัดทากาหนดการให้ รมว.วธ. ลงพื้นที่
ก่อนการประชุมฯ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้การประชุมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
3) ให้วางแผนการจัดกิจกรรม งานวัด และงานรุกข มรดกแห่งแผ่นดิน โดยกาหนดพิธีเปิด
และเชิญผู้บ ริห ารไปเป็น ประธานเปิด ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดทาวีดิทัศน์สรุป “เรื่องรุกข มรดกแห่ ง
แผ่นดิน” เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายเลขานุการรายงาน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการดังนี้
๑. โครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ดาเนินการดังนี้
- จั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ๕๕ จั ง หวั ด เมื อ งรอง
จังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารชี้ แ จงความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงการเที่ ย วงานวั ด ฯ
ทั้งแนวทางปฏิบัติ รูปแบบการจัดงานทางวัฒนธรรม และประเด็นอื่นๆ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม
25๖๑ ณ โรงแรมแจซโซเทลแบ็งค็อก กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ สวธ. ได้จัดทาแผนกาหนดการพิธีเปิด โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา
ประจาปีงบประมาณ 2561 ไว้ทั้งหมดจานวน 54 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 16 แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง ภาค
ตะวันออก 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 แห่ง และภาคใต้ 9 แห่ง
2. โครงการรุกข มรดกแห่งแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ดาเนินการดังนี้
- จั ด ท าสารคดี รุ ก ข มรดกของแผ่ น ดิ น จ านวน ๑๐ ตอน และเผยแพร่ โ ดย
ออกอากาศที่รายการนิวหมายข่าว ช่อง ๑๘ ในช่วงเวลา ๑๙.๓๐ - ๑๙.๕๐ น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2561 ถึง ๒๖ มิถุนายน 25๖๑
- จัดสัมมนา "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องศรีวรา A
ชั้น ๒ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ
- จั ดงานแถลงข่าววัฒ นธรรมสู่ การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่" รุกข มรดกของแผ่ นดิน
ใต้ร่มพระบารมี " ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ทั้ง นี้ สวธ. ได้ จั ด ท าแผนก าหนดวัน จั ด งานวัฒ นธรรมสู่ การท่ อ งเที่ ยวต้ น ไม้ ใ หญ่
“รุ ก ข มรดกของแผ่ น ดิ น ใต้ ร่ ม พระบารมี ” ให้ พื้ น ที่ 34 จั ง หวั ด รวมทั้ ง หมด 65 ต้ น และในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ต้น
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานจัดทัศนศึกษาดูงาน “รุกข มรดกของแผ่นดิน” ณ จังหวัดอุทัยธานี
และสุพรรณบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดงานวัด ณ วัดแค อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี
2. ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาหนดรูปแบบการ
จัดงานวัด โดยมีการบูรณาการทุกมิติ พร้ อมทั้งส่งให้ สวธ.พิจารณา
4) ให้ จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ส นั บ สนุ น การจั ด งาน
Thailand Biennale, Krabi 2018
ฝ่ายเลขานุการรายงาน : สศร. อยู่ระหว่างการดาเนินงาน โดยในเบื้องต้นผู้สนับสนุนการ
จัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 จะได้รับการยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้
มติที่ประชุม ให้เร่งรัดการดาเนินงานเรื่อง Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยขอให้มี
แผนการดาเนินงานและรายละเอียดที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบ
5) การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ฝ่ายเลขานุก ารรายงาน : กรมศิล ปากรอยู่ระหว่างการดาเนินงาน เนื่องจากมีการ
พิจารณาหน่วยงานย่อยจานวนหลายหน่วยงาน
มติที่ประชุม ให้ สป.(ก.พ.ร.) และทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
6) การขั บ เคลื่ อ นงานวั ฒ นธรรมในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ( EEC)
และการดาเนินงานตามข้อสั่งการ/มติครม.สัญจร ณ จังหวัดจันทบุรี
ฝ่ายเลขานุการรายงาน : สป.(สนย.) ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วั ฒ นธรรมในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2561
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามมติของอนุกรรมการ
๓.2 ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม ติดตาม
ความคืบหน้าการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาสรุปมติและมอบหมายจากการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการองค์การมหาชน
ในสังกัดกระทรวงฯ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบพร้อมถือปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1) การจัดทาแผนพัฒนางานบริการประชาชนของกรมศิลปากรในเรื่องแผนพัฒนาหอสมุด
แห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
ฝ่ ายเลขานุ การรายงาน : แผนพัฒ นาหอสมุดแห่ งชาติและหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม ให้กรมศิลปากรเร่งรัดการดาเนินงานเรื่องแผนพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
และแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ โดยให้จัดประชุมพิจารณาแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติภายในสัปดาห์หน้า
2) การดาเนินงานตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เรื่องการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวง
/ฝ่ายเลขานุการ...

๑๐
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารรายงาน : ตามข้ อ สั่ ง การรองนายกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งการบู ร ณาการ
การดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สป.(สนย.) ได้กาหนดการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ วันที่ 27
มิถุนายน 2561 ประชุมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ประชุมร่ ว มกับ ส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ส านักงานเสริมสร้า งเอกลั กษณ์ของชาติ ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา และวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3) ให้ สวธ. ดาเนินการจัดประชุมสภาวัฒนธรรมระดับภูมิภาคให้ครบทุกภาค
ฝ่ ายเลขานุ การรายงาน : สวธ. ได้ จั ดท าแผนด าเนิ นงาน การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ
“สานสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมและการติดตามประเมินผล 5 ภาค” ดังนี้
ครั้งที่ 1 : ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 : ภาคใต้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๓ : ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ วั นที่ 2 สิ งหาคม 2561 ณ จั ง หวั ดขอนแก่ น
ครั้งที่ 4 : ภาคเหนือ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ โดยผู้ แทน
จากสานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ได้ บรรยายในหั วข้ อยุ ทธศาสตร์ ชาติ
และการปฏิรู ปประเทศ ทั้ งนี้ ได้ขอให้ กระทรวงวัฒนธรรมทั้ งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคน าเข้ าข้อมูลโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งได้แจ้งจานวนการนาเข้าข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยได้ น าเข้าข้อมูลในระบบแล้ วทั้งหมด 49 โครงการ ดังนี้ กรมศิลปากร 23
โครงการ ส านั กงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย 7 โครงการ ส านั กงานปลั ดกระทรวงวั ฒนธรรม 6 โครงการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 5 โครงการ กรมการศาสนา 3 โครงการ ศูนย์คุณธรรม 1 โครงการ และสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิ ล ป์ 1 โครงการ โดยโครงการของกระทรวงวั ฒ นธรรมที่ ส่ ง เข้ า มาในระบบมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งอยู่ ใ น
ทุกยุ ทธศาสตร์ ชาติ คือ ด้านความมั่นคง 3 โครงการ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 21 โครงการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 12 โครงการ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 3 โครงการ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 10 โครงการ
มติที่ประชุม
ให้ทุกหน่วยงานส่งโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ ให้สนย.(ปยป.) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pypculture@hotmail.com ภายในสิ้นเดือน
มิ ถุ น ายน 2561 พร้ อ มทั้ ง มอบหมายที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการ
สร้ า งความรู้ ความเข้าใจด้า นยุ ทธศาสตร์ช าติ และแผนปฏิรู ปประเทศ ให้ กั บข้ าราชการในสั ง กัดกระทรวง
วัฒ นธรรม และมอบหมายผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งในส านั กงานปลั ดกระทรวงวั ฒ นธรรมก ากับ ดู แล รวมทั้ง ให้ มี
การทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กระทรวงให้สอดคล้องด้วย
4.2 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตามที่ รองนายกรัฐ มนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มอบหมายกระทรวงวัฒ นธรรม
ดาเนินการแต่งเพลงเพื่อทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือถึงอธิบดี
กรมศิลปากรและอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดาเนิ นการในเรื่องดังกล่าว และขณะนี้ ได้ดาเนินการมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแต่งเพลงเพื่อทดแทนเพลงสดุดีมหาราชาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
/1) กรมศิลปากร...

๑๑
1) กรมศิลปากร โดยสานักการสังคีต จานวน ๒ เพลง
๑.๑) สดุดีราชามหาวชิราลงกรณ
๑.๒) สดุดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
๒) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยศิลปินแห่งชาติ จานวน ๖ เพลง
๒.๑) สดุดี ร.๑๐ พระบรมราชา
๒.๒) มิ่งขวัญทวยราษฎร์
๒.๓) พระทศธรรมราชา
๒.๔) สดุดีจอมราชา
๒.๕) สดุดีสยามราชัน
๒.๖) เรารักพระเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ น าเรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
วัฒนธรรมเพื่อนาเรีย นรองนายกรัฐ มนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเพลงที่จะมาทดแทน
เพลงสดุดีมหาราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม ให้ สป.(กก.) และสวธ.เร่งเสนอเพลงเฉลิ มพระเกียรติ รัช กาลที่ 10 ต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
๔.3 รายงานผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของส านั ก สถาปั ต ยกรรม กรมศิ ล ปากร
และผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๔.3.๑ ส านั กสถาปั ตยกรรม กรมศิ ลปากร
ผู้ อ านวยการส านั กสถาปั ตยกรรม
กรมศิลปากร นาเสนอรายงานการดาเนินงานที่สาคัญ สรุปประเด็นสาคัญตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม
2561 โดยส านั ก สถาปั ต ยกรรมได้ ด าเนิ น การออกแบบแล้ ว เสร็ จ จ านวน 92 รายการ รวมมู ล ค่ า งาน
1,421,528,311.26 บาท และได้นาเสนอภารกิจสาคัญด้านต่าง ๆของสานักสถาปัตยกรรม ดังนี้
๑) ภารกิจด้านต่าง ๆของสานักสถาปัตยกรรม
1.1) ด้านการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง
1.1.1) ก่ อ สร้ า งพระเมรุ มาศและอาคารประกอบ เนื่ อ งใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.1.๒) บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร
1.1.๓) ก่อสร้างอาคารกรมศิลปากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.1.๔) ก่อสร้างอาคารคลั งกลา พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.1.5)อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งทองอยุ ธ ยา เครื่ อ งทองโลก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1.๖) อาคารคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1.1.๗) อาคารเรียนคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1.1.๘) ก่อ สร้ า งพิ พิธ ภั ณ ฑ์ ม รดกวั ฒ นธรรมอิ ส ลามและศู น ย์ ก าร
เรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาส
2) ด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
2.1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
/2.2) ประชุม...

๑๒
2.๒) ประชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร
2.๓) ศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม
2561 – 2 มิถุนายน 2561 เพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและบริการข้อมู ลประเทศ
ไทย
2.4) ประชุม “ความร่วมมือทางวิช าการด้านบริหารจัดการแหล่ งมรดก
วั ฒ นธรรมระหว่ า งกรมศิ ล ปากร กั บ ประเทศเม็ ก ซิ โ ก” ระหว่ า งวั น ที่ 3-7 มิ ถุ น ายน 2561 ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
2.5) โครงการศึ ก ษา สั น นิ ษ ฐานรู ป แบบพระราชวั ง บวรสถานมงคล
(วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยีซ้อนภาพเสมือนจริง
2.6) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตามกรอบ MOU กับสถาบันวิจัยมรดก
วัฒนธรรมแห่งชาติเกาหลี ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2561
3) ผลงานที่อยู่ระหว่างการดาเนินการออกแบบ – อาคารนิทรรศการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม ดังนี้
1. เร่ ง รั ดการออกแบบพั ฒ นาศูนย์ ข้อมูล วัดศรีชุม จัง หวัดสุ โ ขทัย รวมทั้งจัดให้ มี
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในพื้นที่บริการประชาชนในสังกัดกรมศิลปากร เช่น สุขา ทางลาด เป็นต้น
รวมทั้งทาชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ ในบริเวณวัด หรือสถานที่สาคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วัดโบสถ์ซางตาครู้ส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และศาลเจ้า เป็นต้น
2. ให้กรมศิล ปากรเร่งติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน เรื่องร่างพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติ
หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ.....
3. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม
๔.๑.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการนาเสนอรายงานการดาเนิน งาน
ที่สาคัญ โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) สรุปข้อมูลจานวนบุคลากรในสถานศึกษา ดังนี้ ข้าราชการ 55 คน พนักงาน
ราชการ 8 คน ลูกจ้างประจา 3 คน ครูอัตราจ้าง 15 คน พนักงานเหมาจ่าย 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 94 คน
2) สรุปจานวนนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 129
คน มั ธยมศึ กษาตอนปลาย จ านวน 302 คน ระดั บปริ ญญาตรี (คณะศิ ลปะนาฏดุ ริ ยางค์ จ านวน 170 คน
และคณะศิลปศึกษา จานวน 182 คน) รวมจานวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 783 คน
3) สรุปการดาเนินงานวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้
3.1) จั ด โครงการปราบปรามทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เมื่ อ วั น ที่ 9
มีนาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากสานักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้
แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม
3.2) ดาเนินการตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใน
สถานศึกษาร่วมกับกรมการปกครอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
/3.3) รับการ....

๑๓
3.3) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 โดยระดับหลักสูตรของคณะและห้องเรียนเครือข่ายผลการประเมิน อยู่
ในระดับปานกลาง
3.4) คณะครู อาจารย์ และบุคลากรเข้ารับการอบรม ในโครงการฝึกอบรม
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 -2
มิถุนายน 2561
3.5) พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2561
4) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4.1) วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปกาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มกั บ ททท. จั ด งานสงกรานต์ ดี โ น่
กาฬสินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 ณ สนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และถนน
สงกรานต์ (ถนนอนรรฆนาค) บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์
4.2) คณะนั ก แสดงร่ ว มงานวั น มาฆบู ช า “มาฆปู ร มี ทวารวดี มิ่ ง หล้ า
เมืองฟ้าแดดสงยาง” พระธาตุยาคู แหล่งอารยธรรมโบราณ อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2561
4.3) เดินทางเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
(MOU) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561
4.4) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการแสดง มหัศจรรย์ แสง สี
เสี ย ง เรื่ อ งเล่ า ขานต านาน “บรรพชนคนกาฬสิ น ธุ์ ” เล่ า เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ก ารตั้ ง เมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ณ ศาลเจ้าโสมพะมิตร เนื่องในงานบุญซาฮะ ประจาปี 2561
4.5) งานแพรวา 4.0 ภู มิปั ญ ญาทั น ยุ ค บุ ก ตลาดโลก เพื่ อ สร้ า งโอกาส
และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไหม และ OTOP ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
5) โครงการที่สาคัญที่จะดาเนินการ คือ ร่วมมือกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสิน ธุ์ ในโครงการ Kalasin Happiness Model และโครงการหลั กสูตรการเรียนการสอนทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจให้กับเด็กด้อยโอกาส
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (สป.สนย.) / ทุกหน่วยงาน)
(๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ทุกงบ)
(๑.๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ภาพรวมจานวน ๘,๑๐๒.๓๓ ล้านบาท
(๑.๒) เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณภาพรวมของรั ฐ บาล ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้อยละ 74.29)
(๑.๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม ณ วันที่ 18 มิถุนายน
๒๕๖๑ จานวน 4,767.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.84
(๑.๔) ผลการเบิก จ่ายงบประมาณรายหน่ว ยงาน เรีย งล าดับ จากมากไปน้อ ย
ไม่รวมองค์การมหาชน ดังนี้
/(1.4.1) กรมการศาสนา...

๑๔
(๑.๔.๑) กรมการศาสนา ร้อยละ 77.29
(๑.๔.๒) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร้อยละ 67.93
(๑.๔.๓) สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 61.37
(๑.๔.๔) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร้อยละ 57.52
(๑.๔.๕) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 54.37
(๑.๔.๖) กรมศิลปากร ร้อยละ 50.52
(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
(๒.๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบลงทุน
ภาพรวม จานวน ๒,๗๓๔.๘๙ ล้านบาท
(๒.๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 (เมษายน
– มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้อยละ 66.๑๑)
(๒.๓) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ วันที่ 18 มิถุนายน
๒๕๖๑ จานวน 978.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.57
(๒.๔) ผลการเบิ ก จ่า ยงบลงทุ นรายหน่ ว ยงาน เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย
ไม่รวมองค์การมหาชน ดังนี้
(๒.๔.๑) กรมการศาสนา ร้อยละ 65.26
(๒.๔.๒) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 46.54
(๒.๔.๓) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร้อยละ 37.66
(๒.๔.๔) กรมศิลปากร ร้อยละ 36.80
(๒.๔.๕) สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 36.38
(๒.๔.๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร้อยละ 34.57
มติที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและกรอกข้อมูลลงในระบบ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 และให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด รายงานการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยกรอกลงในแบบฟอร์ม และส่งข้อมูลให้
สป.(สนย.) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ culturepolicy@hotmail.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
2. มอบหมาย ปวธ./สป.(กผ.) และทุ ก ส่ ว นราชการ ประชุ ม ติ ด ตาม
งบประมาณโดยให้ทุกส่วนราชการลงรายละเอียดเป็นรายสานัก โดยเริ่มจากหน่วยงานที่เบิกจ่ายน้อยที่สุดก่อน
3. ให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562 โดยให้
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) กากับติดตาม
๕.๒ การเตรี ยมการรองรั บการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิรู ป
ประเทศ (สป.(ปยป.))
ฝ่ายเลขานุการรายงาน : ได้มีการพิจารณาสั่งการไปแล้วตามวาระที่ 4.1
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 การดาเนินงานจัดทาวีดิทัศน์สรุปผลงานของรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะ
ฝ่ายเลขานุการรายงาน : คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาล ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมในการพิจารณาความถูกต้องของร่างบทสรุปผู้บริหาร
ประกอบวี ดิ ทั ศ น์ ส รุ ป ผลงานของรั ฐ บาลเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ก่ ส าธารณะ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวง
/วัฒนธรรม...

๑๕
วั ฒ นธรรม และขอให้ เ พิ่ ม เติ ม ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ในเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ หรื อ ในลั ก ษณะ
Infographic เพื่อใช้ประกอบการจัดทาวีดิทัศน์ดังกล่าว โดยขอให้ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ทาง สป.(สนย.) ได้พิจารณาแล้วว่า
ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม จึงขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลหากมีข้อมูลใดยังไม่ถูกต้องขอให้แจ้ง
แก้ไขข้อมูลภายในวันนี้ (20 มิถุนายน 2561)
มติที่ประชุม ให้ส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสรุปผลงาน
สาคัญในรอบ 4 ปี ของรัฐบาล ส่งให้ สป.(สนย.) ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
6.2 การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรายงาน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดาเนินการจัด งาน
มหกรรมวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิติ์ เพื่อ เฉลิ มพระเกี ย รติส มเด็ จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-5 สิ งหาคม 2561 โดยกรมส่ งเสริมวัฒ นธรรมขอเชิญ
ทุกหน่วยงานไปร่วมจัดงานด้วย เช่น เรื่องช่างสิบหมู่จากกรมศิลปากร การจัดฉายภาพยนตร์จากหอภาพยนตร์
(องค์ ก ารมหาชน) และการจั ดนิ ท รรศการจากส านั กงานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมฯลฯ ทั้ ง นี้ กรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมจะประสานงานไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
มติที่ประชุม ดังนี้
1. การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ให้ สวธ. จัดสรรงบประมาณให้กับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มาร่วมงานด้วย
2. ให้ สป.(กก.) เชิญอดีตข้าราชการที่เกษียณไปแล้ ว ในสั งกัดกระทรวงวัฒ นธรรม
มาร่วมกิจกรรมกับกระทรวงฯ โดยสนับสนุนค่าที่พักและค่าใช้จ่าย
6.3 โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒ นธรรมการอ่าน ประจาปี
2561 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สารวจบุคคลหรือองค์กรที่สมควร
ได้รับการยกย่องด้านการอ่าน โดยขยายเวลาให้เสนอรายชื่อได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดสารวจและเสนอบุ คคลที่สมควรได้รับ
การยกย่องด้านการอ่าน ใน “โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจาปี
2561”
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นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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