
รายงานการประชุม
ท่ีปรึกษาและคณะทํางานของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ

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

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ  หองประชุม  ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

**************
ผูมาประชุม
๑. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร ประธานกรรมการ
๒. ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองประธาน
๓. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองประธาน
๔. นายทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๕. นายพินัย  อนนัตพงศ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๖. นางสายไหม  จบกลศึก ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา
๗. พันเอก ม.ล. กุลชาต  ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ คณะทํางาน

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๘. นายเกรียงไกร  ปญญาพงศธร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน

ผูแทนกรมการปกครอง
๙. นายศิริพงษ  ทรัพยบุญรอด หัวหนาฝายสารบรรณ ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน คณะทํางาน
๑๐. นางวันทนา ภวกานันท นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ ผูแทนกรมท่ีดิน คณะทํางาน
๑๑. นางวนิดา  จ่ันอุไร เลขานุการกรม  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะทํางาน
๑๒. นายศรีสมบัติ  พรประสิทธิ์ รองอธิบดี ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทํางาน
๑๓. นายกูเกียรติ  นิ่มเนียม หัวหนาฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม

ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คณะทํางาน
๑๔. นายวรพจน  แววสิงหงาม หัวหนากลุมบริหาร  ผูแทนสํานักงานรัฐมนตรี คณะทํางาน

กระทรวงมหาดไทย
๑๕. นางอังสุมา  โพธิสป ผูอํานวยการสวนความมั่นคงภายในราชการสวนภูมิภาค คณะทํางาน

ผูแทนกรุงเทพมหานคร
๑๖. นายวิกรม  สุวรรณชมภู ผูชวยผูวาการ สํานักผูวาการ ผูแทนการประปานครหลวง คณะทํางาน
๑๗. นายบํารุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน

ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค
๑๘. นางสาวดวงกมล นาคะวัจนะ ผูอํานวยการกองส่ือสารภายใน ฝายประชาสัมพันธ คณะทํางาน

ผูแทนการไฟฟานครหลวง
๑๙. นายสมาน สุทธิพงษเกษตร รองผูอํานวยการฝายสังคมและส่ิงแวดลอม คณะทํางาน

ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค



๒

๒๐. นายสงวน  ธีระกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน คณะทํางาน
สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.

๒๑. นายกฤษณ  ธนาวณิช ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน
ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

๒๒. นายคณิต  คงชวย นิติกรชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ผูแทนสํานักกฎหมาย  สป.มท.

๒๓. นายภคพงศ  ทวิพัฒน หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน คณะทํางาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  สป.มท.

๒๔. นายภิรมย  นิลทยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ผูแทนสํานักนโยบายและแผน  สป.มท.

๒๕. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ผูแทนสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สป.มท.

๒๖. นายอาระยะ  วงศอุดม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ คณะทํางาน
ผูแทนกองกลาง  สป.มท.

๒๗. นายพีระศักดิ์ ทแกลวทหาร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ คณะทํางาน
ผูแทนกองการตางประเทศ  สป.มท.

๒๘. นายประวิตร  พานชูวงศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน
ผูแทนกองการเจาหนาท่ี  สป.มท.

๒๙.นางวันเพ็ญ  มังศรี หัวหนากลุมงานบัญชี  ผูแทนกองคลัง  สป.มท. คณะทํางาน
๓๐.นายสถิตย  สีวะรมย หัวหนาฝายเผยแพรการประชาสัมพันธ คณะทํางาน

ผูแทนกองสารนิเทศ  สป.มท.
๓๑.นางสาวดวงพร  บุญครบ ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา คณะทํางานและ

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. ผูชวยเลขานุการ
๓๒.นางณิทฐา  แสวงทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู คณะทํางานและ

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการ
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน
๒. ผูแทนองคการตลาด กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน
๓. ผูแทนสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.มท. คณะทํางาน
๔. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. คณะทํางานและ

เลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
๑. ม.ร.ว. ดิศนัดดา  ดิศกุล ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๒. นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการ ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดําริ



๓

๓. พันตร ีม.ร.ว. ดํารงเดช  ดิศกุล มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๔. ม.ล. อภิชิต  วุฒิชัย มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๕.  นายอราม  สวัสดิวิชัย มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๖. นางสาวพิมลพรรณ  ธรรมวุฒิพิศาล มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๗. นางสาวโสฬสา  ดอนสกุล มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๘. นางสาวปุณยนุช   นรวรคุณ นักบริหารงานท่ัวไป ๔ การไฟฟาสวนภูมิภาค
๙.  นายฐนิตสันติ์  สุวรรณวัฒน ผูชวยหัวหนาแผนกพิธีการและงานพิเศษ   สํานักผูวาการ

การไฟฟาสวนภูมิภาค
๑๐. นายพรรังสรรค  มงคลประสิทธิ์ หัวหนากลุมงานระเบียบการสวนบริหารงานกํานันผูใหญบาน

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี กรมการปกครอง
๑๑. นางสาวสุจินดา  พิชลทอง เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ  สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

กรมการปกครอง
๑๒. นายศุภฤกษ  นอยสุวรรณ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ กองวิชาการและแผนงาน

กรมการปกครอง
๑๓. นายอนันตลาภ  เลิศผลบุญ นักประชาสัมพันธปฏิบัตกิาร  สํานักงานเลขานุการกรมท่ีดิน
๑๔. นายธนินทรัฐ  ซุยสัมพันธ ชางจัดสถานท่ีพิธีการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๕. นายวิทยา  จันทนเสนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเลขานกุารกรม  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๖. นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชนและสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น สํานักนโยบายและแผน  สป.มท.
๑๗. นางรัชนี  ไทยเจริญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กองกลาง  สป.มท.
๑๘. นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสารนิเทศ สป.มท.
๑๙. นางอมราภรณ  ทรงอาวุธ นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสารนิเทศ สป.มท.
๒๐. นางสาวมัลลิกา ทยานุสร นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสารนิเทศ สป.มท.
๒๑. นางสุวรรณา  สีสะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๒. นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๓. นางสาวฉัฏฐาทิพ  มุสิกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๔. นางสาวญาติมา  ทองคํา เจาหนาท่ี  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๕. นายฉัตรจา  ศรันยรัตนวรา เจาหนาท่ี  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.
๒๖. นางสาวสหพร  ชาญชัยยุทธศักดิ์ เจาหนาท่ี  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สป.มท.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



๔

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ท่ีปรึกษาและคณะทํางานของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ สม

เด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ปมท. เปนประธาน ชุดนี้ไดจัดประชุมไปแลว จํานวน
๑ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการจัดงานจํานวน ๕ กรอบ  และให
มอบหมายใหฝายเลขานุการคณะทํางานไปดําเนินการ “กําหนดชื่อและสัญลักษณของงาน  และจัดทําแผน
ดําเนินงานเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ” โดยใหเนนความรวมมือจากสวนราชการ/หนวยงานท้ังในและนอก มท.
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกฯ
และ รมว.มท. เปนรองประธาน พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติเงินงบกลาง
ตอไป นั้น

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ  ไดดําเนินการแลวเสร็จ ดังนั้น การประชุมท่ีปรึกษาและ
คณะทํางานวันนี้ เพ่ือพิจารณา ดังนี้

(๑) เลือกตราสัญลักษณของงานเทิดพระเกียรติฯ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด
(๒) พิจารณากิจกรรมตามแผนดําเนินงาน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดงาน

บูรณาการกิจกรรมไมใหซ้ําซอนกัน
(๓) เสนอแนะแนวทางดําเนินงานบางกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การ

จัดนิทรรศการ  การจัดหารายได   การประชาสัมพันธงาน เปนตน
นอกจากนี้  เพ่ือรับทราบรางคําส่ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเทิดพระเกียรติฯ   ซึ่งมีหนาท่ีปฏิบัติตามแผนดําเนินงานฯ  ตามท่ีฝายเลขานุการฯ นําเสนอดวย
จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานรายประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ฝายเลขานุการฯ แจงใหท่ีประชุมทราบการแจงเวียนรายงานการประชุมท่ีปรึกษาและ

คณะทํางานของ มท. เพ่ือเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สงใหท่ีปรึกษาและคณะทํางานฯ รับรอง
รายงานการประชุมภายในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๔  นั้น มีผูขอแกไขรายงานการประชุม จํานวน ๒ ราย ดังนี้

๑. เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขอแกไขหนา ๖ :
บรรทัดท่ี ๔ แกไขเปน “รําลึกถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” และบรรทัดท่ี ๘ แกไขเปน
“เพ่ือหลีกเล่ียงงานมหามงคลในโอกาสท่ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันท่ี ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕ และครบ ๘๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕ สําหรับงาน/กิจกรรมอื่น ๆ เห็นดวยหากเริ่มจัดตั้งแต มกราคม
๒๕๕๕ เปนตนไป” หนา ๗ : บรรทัดท่ี ๒๕ แกไขเปน “จัดทําเว็บไซต prince-damrong.com , diskul.com”
หนา ๘ : บรรทัดท่ี ๖ แกไขเปน “รายละเอียดของโครงการไดสงใหทางสถาบันฯ และจะขอสงเอกสารยืนยันการขอ
งบประมาณอีกครั้งภายใน ม.ค. ๒๕๕๔” บรรทัดท่ี ๘ ขอ ๒.๔.๑ (๑) แกไขเปน“จํานวน ๒ ตอน  ตอนท่ี ๑



๕
สยาม...ในความทรงจําความยาว ๓๐ นาทีและตอนท่ี ๒ จากสยาม...สูไทย จํานวน ๕ ตอน ๆ ละ ๑๐ นาที”
บรรทัดท่ี ๒๓ ขอ ๒.๔.๔ แกไขเปน“โครงการเว็บไซต “prince-damrong.com” และ “diskul.com” ขณะนี้
เว็บไซต “diskul.com” อยูระหวางการบันทึกขอมูลและขอความรวมมือสถาบันดํารงราชานุภาพ มีสวนใน
การจัดทําและพัฒนาเว็บไซต บรรทัดท่ี ๒๖ ขอ ๒.๔.๕ แกไขเปน“ปจจุบันมีภาพถายท่ีเกี่ยวของกับสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่ีเก็บรักษาอยูท่ีหอจดหมายเหตุไมต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ ภาพ และอยูท่ีหอสมุดดํารง
ฯ มากกวา ๕,๐๐๐ ภาพ ขอให ทาง มท.มีสวนรวมในการจัดทําสมุดภาพฯ โดยเสนอใหตั้งคณะทํางานเพ่ือ
จัดทําและกําหนดจํานวนส่ังพิมพ” และบรรทัดท่ี ๓ ขอ ๒.๔.๙ ใหใชขอความ“โครงการพัฒนาหอสมุดดํารงฯ
เชน ปรับปรุง อาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย ไฟฟา ฯลฯ  ซึ่งขณะนี้ไดใหหอสมุดฯ ประมาณการดานงบประมาณ” และ
หนา ๑๐ : บรรทัดท่ี ๖ แกไขเปน “พ.อ.ม.ล.กุลชาต ดิศกุล ขอความรวมมือจากฝายเลขานุการคณะทํางานฯ
และ มท. ดังนี้” บรรทัดท่ี ๑๑ แกไขเปน“ ๓) แจงยูเนสโก (UNESCO) เรื่องมติ ครม. และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติท่ี มท. และหนวยงานราชการ รวมท้ังมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง ราชานุภาพ จะ
ดําเนินการเทิดพระเกียรติแดพระองค”

๒. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สดร. : ขอแกไขรายงานฯ หนา ๕
บรรทัดท่ี ๑๕ แกไขเปน “รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย” และหนา ๑๐ ตอจากบรรทัดท่ี
๑๖ ใหเพ่ิมมติท่ีประชุม เห็นชอบวัตถุประสงคของการจัดงานดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานรายประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ
๓.๑ ชื่อของงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ฝายเลขานุการคณะทํางานแจงท่ีประชุมทราบชื่องานเทิดพระเกียรติคือ “งาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๑๕๐ ป  วันประสูติ และครบ ๕๐ ป  บุคคล
สําคัญของโลก”  โดยนายทองตอ กลวยไม  ณ  อยุธยา ท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ กรุณาตั้งชื่องานให

สําหรับชื่อภาษาอังกฤษคือ “Celebration of the 150th Birthday Anniversary
of Prince  Damrongrajanubhab and the 50 th Anniversary as a World’s Eminent
Personality”  แปลโดยกองการตางประเทศ  และเลขาธิการมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได
ใหทานผูหญงิบุตรี  วีระไวทยะ  กรุณาขัดเกลาคําใหตรงกับแนวทางท่ียูเนสโกใช

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๒ การแตงตั้งอนุกรรมการชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการ จัด
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ เรียนท่ีประชุมทราบการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ มี
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ เปนองคกรรับผิดชอบ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการ มีอํานาจในการแตงตั้งอนุกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ใหสัมฤทธิผลอยางมปีระสิทธิภาพ



๖

ดังนั้น ฝายเลขานุการจึงเสนอรางคําส่ังอนุกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ จํานวน ๔
ชุด ไดแก อนุกรรมการจัดทําหนังสือและส่ิงอนุสรณ อนุกรรมการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร อนุกรรมการจัด
อภิปราย แขงขันและจัดปาฐกถาและอนุกรรมการจัดนิทรรศการ

คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ชุดท่ี ๑, ๒, ๔ ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล เปนรองประธาน มีหัวหนาสวนราชการ/
หัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เคยทรงงาน  เปนอนุกรรมการ
และบุคคลผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานท่ีเกี่ยวของ  เปนอนุกรรมการ  โดยมีผูอํานวยการ
สํานัก/ศูนย/กอง  สป. และเลขาธิการมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เปนฝายเลขานุการ
คณะทํางาน

สําหรับอนุกรรมการชุดท่ี ๓ ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนรองประธาน  มีหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เคยทรงงาน  เปนอนุกรรมการ  และบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานท่ีเกี่ยวของ  เปนอนุกรรมการ  โดยมีผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และเลขาธิการมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เปนฝาย
เลขานุการคณะทํางาน

อนุกรรมการทุกชุดใหมีหนาท่ี ๑) ปฏิบัติตามแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯในสวนท่ี
เกี่ยวของ ๒) กํากับ ติดตาม รวบรวมกิจกรรมและรายงานผลการดําเนินงานใหเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติ ทราบเปนระยะๆ

     คําส่ังฯ นี้ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฯ มอบอํานาจใหปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ทําหนาท่ีเกล่ียงบประมาณ
รายการงบกลาง ท่ีไดรับอนุมัตแิละจัดสรรใหกรอบกิจกรรมตามแผนดําเนินอยางเหมาะสมและเพียงพอ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและหากหนวยงานใดประสงคจะแกไขเพ่ิมเติมรายชื่อ
อนุกรรมการ ขอใหแจงฝายเลขานุการคณะทํางานฯ  ภายในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑. ประธานคณะทํางาน  : เสนอใหแตงตั้งท่ีปรึกษาและเพ่ิมกรมโยธาธิการฯ เปนอนุกรรมการชุดท่ี ๑
๒. นายพินัย  อนันตพงศ : เสนอใหเพ่ิมกรมการปกครองในอนุกรรมการชุดท่ี ๑, ๓ และ ๔
๓. เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ : เสนอใหแกไข/เพ่ิมรายชื่ออนุกรรมการ ดังนี้

๑. แกไขชื่อนามสกุลนายอราม เปน สวัสดิวิชัย , ผูบัญชาการกองทัพบก เปน
ผูบัญชาการทหารบก และนามสกุล  ม.ร.ว.พันธุดิศ ดิสกุล เปน  ดิศกุล.

๒. เพ่ิม  ม.ล.ตรีจักร  จิตรพงศ  และ นายเรืองวิทย  นันทาภิวัฒน เปนอนุกรรมการ
มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายเลขานุการฯ เรงเสนอคําส่ังคณะอนุกรรมการฯ ใหประธาน
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ  แตงตั้งโดยเร็วท่ีสุด   เพ่ือใหคณะอนุกรรมการฯ
ดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา
๔.๑ ตราสัญลักษณของงาน :
ฝายเลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาตราสัญลักษณงานฯ  จํานวน ๓ แบบโดย

๒ หนวยงาน ดังนี้
๔.๑.๑ กรมศิลปากรออกแบบตราสัญลักษณ จํานวน ๒ แบบ (มติท่ีประชุม

คณะทํางานฯ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  เห็นชอบใหกรมศิลปากร เปนผูออกแบบตราสัญลักษณ

แบบท่ี ๑
ตราสัญลักษณประกอบดวย พระรูปสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ฉากดานหลัง ปรับปรุงมาจากฉากหลังของพระแทน
ฐานอนุสาวรียของพระองค หนากระทรวงมหาดไทย
เลขไทย ๑๕๐ ป หมายถึง ครบ ๑๕๐ ป วันประสูติ
ลายพระหัตถ  ดํารงราชานุภาพ ดานลางอักษร ขอความ
“ครบ ๑๕๐ ป วันประสูติครบ ๕๐ ป UNESCO สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” โคงรองรับองคประกอบของภาพ
ตราสัญลักษณ

แบบท่ี ๒
รูปทรงโดยรวมของตราสัญลักษณเปนรูปหยดน้ํา หมายถึง
หยดน้ําแหงความตั้งใจของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทานไดมอบผลงานตาง ๆ ใหชนรุนหลังไวมากมาย เหมือนกับ
หยดน้ําแตละหยดไดหล่ังรินมารวมกันเปนสายน้ําแหงผลงาน
ตาง ๆ ท่ีย่ิงใหญ โดยเปนสายน้ําท่ีเห็นแกประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญ ชอดอกพุดตาน เปนดอกไมท่ีเปนตัวแทนความเบงบาน
เติบโต  และงดงาม พรอมกับสงกล่ินหอมของการระลึกถึงคุณท่ี
ทานไดมอบไวให ภายในวงกลม เปนภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงฯ ลอมรอบไปดวยกลีบเกสรเล็ก ๆ แทนความหมายของ
เกสรเล็ก ๆ นั้นเปนผลงานในทุก ๆ ดานของทานท่ีทานไดบริหาร
พัฒนาและรักษาไว ภาพของทานเปรียบไดกับเมล็ดท่ีพรอมหวาน
เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกชนรุนหลังใหเจริญรอยตามและ
จดจําในส่ิงท่ีทานไดทําไวให



๘

๔.๑.๒ มูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ออกแบบ จํานวน ๑ แบบ ดังนี้
แบบท่ี ๓

ทรงอยูภายใตมงกุฎเพชร เปรียบเสมือนการทุมเทและทรงงาน
อยางเต็มท่ี เพ่ือถวายแดพระมหากษัตริยถึง ๔ รัชกาล
ลายพระหัตถอันเปนเอกลักษณและเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป ใช
พระรูปจริงของพระองคเพ่ือสะทอนถึงตัวตน และเปนพระรูป
เปนท่ีรูจักในวงกวาง  ชื่องาน “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” ลายเสนแสดงถึง
ความเปนไทย และเสนรัศมีเปรียบเสมือนผลงานของพระองค
ซึ่งไดสรางความเจริญกาวหนาใหกับประเทศและเปนท่ีประจักษ
ในตางประเทศ ปครบรอบวันประสูติและปครบรอบบุคคลสําคัญ
ของโลก จากองคกร UNESCO (สามารถปรับเปล่ียนไดในป
ตอๆ ไป)

ตราสัญลักษณนี้ถูกออกแบบมาใหแสดงถึงบุคลิกภาพของ
พระองคทาน โดยสะทอนออกมาในความเรียบงาย ถอมพระองค
และรูปทรงรวมเปนวงกลม ซึ่งแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน ท้ังยังสามารถนําไปปรับใชงานในส่ือตางๆ ไดอยางสะดวก
ท้ังนี้ ภาพรวมแสดงถึงความทันสมัย ซึ่งส่ือใหเห็นถึงความย่ังยืน
สามารถปรับตัวไดในทุกยุคทุกสมัย

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกตราสัญลักษณของงานเพียง ๑ แบบ
๑. นายทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา มีความเห็นวา ตราสัญลักษณแบบท่ี ๓ งายตอการอธิบาย
๒. นางสายไหม จบกลศึก มีความเห็นวา ตราสัญลักษณแบบท่ี ๑  เปนลักษณะสากล แบบท่ี ๒ ถาไมใช
เปนตราสัญลักษณ  ใชทําเปนเข็มหรือเหรียญแจก แบบท่ี ๓  ใชพระนามไวดานบนของรูปภาพ  ในการ
ออกแบบภาพสัญลักษณไมเคยเห็น
๓. นายพินัย  อนันตพงศ มีความเห็นวา ตราสัญลักษณแบบท่ี ๑  เรียบงายเปนสากล ภาพลายเสน  ถาภาพ
นี้ไดรับเลือกตองเปล่ียนขอความในภาพเปนชื่อการจัดงาน แบบท่ี ๒ สวยเหมาะสําหรับทําเข็มท่ีระลึก
แบบท่ี ๓  ผสมระหวางรูปถายกับกราฟฟก
๔. ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล    มีความเห็นวา มีขอสังเกตลายพระนามท่ัวไปจะอยูใตพระรูปภาพ ถาเปนไปไดให
ลายพระนามอยูใตพระรูป
๕. นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นวา ภาพสัญลักษณแบบท่ี ๓
ตามท่ีมูลนิธิสมเด็จฯ อธิบายลายกนกแสดงความเปนไทยแตมองดูแลว เหมือนลายพรรณพฤกษาแบบ

 ตางประเทศและมงกฎุเปนแบบตางประเทศ



๙

๖. นายบํารุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ  ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค  มีความเห็นวา ถาเลือกภาพตราสัญลักษณ
แบบท่ี ๑ ชื่อการจัดงานไมตรงกับชื่องานตามตัวอักษรในภาพตราสัญลักษณจะเปล่ียนตามชื่องานหรือไม
๗. ประธานคณะทํางาน ใหคณะทํางานฯ  ลงคะแนนเลือกตราสัญลักษณของงาน ๒ ครั้ง

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๒ คน  ไมมา ๔ คนผลการเลือก
แบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ แบบท่ี ๓

ครั้งท่ี ๑ แบบท่ี ๑, ๒, ๓ ๑๗ ราย ๖  ราย ๙  ราย
ครั้งท่ี ๒ แบบท่ี ๑ และ ๓ ๒๒   ราย -  ราย ๑๐   ราย

มติท่ีประชุม เลือกตราสัญลักษณของงานแบบท่ี ๑ สําหรับการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร  และใหฝาย
เลขานุการฯ  ประสานกรมศิลปากรชวยปรับชื่องานในตราสัญลักษณใหตรงกับระเบียบวาระท่ี ๓.๑ “งาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๑๕๐ ป  วันประสูติ และครบ ๕๐ ป  บุคคล
สําคัญของโลก”

๔.๒ เน้ือหาสาระโดยสรุปของแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯ
ประธานคณะทํางานใหฝายเลขาฯ สรุปสาระของแผนดําเนินงานเทิดพระเกียรติฯ ให

คณะทํางานพิจารณาโดยภาพรวม  สําหรับรายละเอยีดขอใหคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๔ ชุดท่ีจะแตงตั้ง
เปนกลไกพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรต ิ ดังนี้

๑. วัตถุประสงคของแผนดําเนินงานฯ มี ๓ ขอ ไดแก ๑) เพ่ือใหขาราชการและ
ประชาชนท่ัวไปได “รูจักและชื่นชม พระประวัติ และการดํารงชีวิต รวมถึงการทํางานของสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพ่ือถือเปนแบบอยางท่ีดีในการทําตามท้ังในการทํางานและ
ดํารงชีวิต” ๒) เพ่ือเปดโอกาสใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องคกรเอกชน ประชาชนและภาค
สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดงาน และ ๓) เพ่ือผลิตผลงานและส่ิงอนุสรณในวาระครบ ๑๕๐ ปของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เพ่ือใหปรากฏไวในแผนดิน

๒. ระยะเวลาดําเนินงานเริ่มตั้งแต ๑ มกราคม .– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓. กรอบในการจัดทําแผนดําเนินงาน จํานวน ๕ กรอบไดแก  การจัดทําหนังสือและ

ส่ิงอนุสรณ การผลิตส่ือเพ่ือเผยแพรผลงาน    การจัดอภิปราย แขงขัน ปาฐกถา  การจัดนิทรรศการ และ
การสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใชงบประมาณดําเนินการ จํานวนท้ังส้ิน ๒๓๓,๔๕๙,๐๗๘
บาท (สองรอยสามสิบสามลานส่ีแสนหาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบแปดบาทถวน)

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา



๑๐

๑. นายทองตอ  กลวยไม  ณ  อยุธยา มีความเห็นดังนี้
๑. วัตถุประสงคในการจัดงานเพ่ือใหขาราชการและประชาชนท่ัวไปได “รูจักและ

ชื่นชม” ในกรณีนี้ควรจะเปน “รูจักและเลื่อมใสศรัทธา”
๒. เจาหนาท่ีบางหนวยงานไมทราบประวัติของหนวยงาน จะทําอยางไรใหทราบวา

สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีผลงานอะไรท่ีเกี่ยวของ  เนนความสําคัญและเชิญรวมจัดงาน
ผลงานท่ีเกี่ยวของกับโรงพยาบาลศิริราชจะทําอยางไรใหประชาชนรูจักมากขึ้น

๓. เพ่ือผสมระหวางผลงานกับส่ิงอนุสรณทําอยางไรใหเปนผลงานท่ีย่ังยืน
๓. ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ เนนเรื่องผลงานของพระองค ถาผลงานเกี่ยวของกับ

หนวยงานอื่นไมชัดเจน  อาจจะไมไดรับความรวมมือในการจัดงานจากหนวยงานนั้น  การประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ   ตองใหความสําคัญและเนนหนักเรื่องการมีสวนรวมในการจัดงาน

๔. กรุงเทพมหานคร มีกรมสุขาภิบาลกรุงเทพ  นาจะเปนผลงานของพระองคทานดวย
๒. ประธานคณะทํางาน มีความเห็นดังนี้

๑. การจัดทําดวงตราไปรษณียากรคงตองพิจารณาอีกครั้ง
๒. บางกิจกรรมควรใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. ดําเนินการ

รวมกับมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จะทําใหการทํางานงายและประหยัดและมีส่ิงถาวรให
คนรุนหลังใชประโยชนตอเนื่องในระยะยาว

๓. การจัดงานตองการใหทุกคนรูวาสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงทํา
อะไรใหประเทศไทยจะไดเจริญรอยตามทาน  รัฐบาลคงสนับสนุนการจัดงาน

๔. เดิมการจัดงานเกี่ยวกับบุคคลสําคัญกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานท่ีจัด ให
ฝายเลขานุการศึกษางานของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จัดงาน
รัชกาลท่ี ๔) ท่ีผานมา การดําเนินการในลักษณะนี้ดําเนินการอยางไร งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร

๕. ใหฝายเลขานุการศึกษาการปรับปรุงส่ิงกอสรางของหอสมุดดํารงราชานุภาพให
ชัดเจน  หอสมุดเปนเหลงเรียนรูท่ีดีท่ีสุดทุกคนตองการไป ในการปรับปรุงจะมีความคุมคา

๖. ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. จัดทําองคความรูของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ แจงกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานคร ใหเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท้ังใน
สมุดบันทึกประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  และชองทางอื่น ๆ

๗. ใหฝายเลขานุการประสานงานในการจัดงานกับสํานักงาน ก.พ.
๓. ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล มีความเห็นวา  หอสมุดดํารงราชานุภาพอยูในความดูแลของกรมศิลปากร เรื่อง
งบประมาณใหประสานงานกับกรมศิลปากร
๔. นางสายไหม  จบกลศึก   มีความเห็นวา ควรเสนอใหคณะรัฐศาสตร  จุฬาฯ เปนอนุกรรมการดวย
๕. นายพินัย  อนันตพงศ   มีความเห็นวา สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ริเริ่มระบบขาราชการ
พลเรือนควรใหสํานักงาน ก.พ. รวมเปนอนุกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ
มติท่ีประชุม ๑. ใหปรับวัตถุประสงคในการจัดงานเปน “รูจักและเล่ือมใสศรัทธา”



๑๑

๒. ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. จัดทําและเผยแพรองคความรูของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

๓. ใหกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด  มท.ทุกหนวยงานรวมท้ังสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร  เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ  ท้ังในสมุดบันทึกประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ และชองทางอื่น ๆ ดวย

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น.

ลงชื่อ                                         ผูจดรายงานการประชุม
                                                                   (นางสุวรรณา  สีสะอาด)
                                                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.

ลงชื่อ                                      ผูตรวจรายงานการประชุม
                                                                 (นางสาวดวงพร  บุญครบ)
                                                       ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ


