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วันดำ�รงราชานุภาพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงเป็น
พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ และเจ้าจอมมารดาชุ่ม
ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์
(ดิศ) ต้นสกุล “โรจนดิศ” ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานพระนาม
และพระพรประกอบด้วยคาถาเป็นภาษาบาลี ซึ่งมีคำ�แปล ดังต่อไปนี้ ...สมเด็จ
พระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามผู้บิดาขอตั้งนาม กุมาร
บุตรที่เกิดแต่ชุ่มเล็กเป็นมารดานั้น และซึ่งคลอดในวันเสาร์ขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๗
ปีจอ จัตวาศกนั้น ว่าดังนี้ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร นาคนาม ขอ
จงเจริญ ชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒน
มงคลทุกประการ สิ้นกาลนาน ต่อไป เทอญ... พระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทย
ชั้นต้นจากสำ�นักคุณแสงและคุณปาน ราชนิกุล ในพระบรมมหาราชวัง ทรงศึกษา
ภาษาบาลี ในสำ�นัก พระยาปริยัติธรรมธาดา (เปี่ยม) และหลวงธรรมานุวัติจำ�นง
(จุ้ย) ทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง
ซึ่งมีมิสเตอร์ ฟรานซิส ยอร์ช
แพตเตอร์สัน เป็นพระอาจารย์ และทรงศึกษาวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
รัชกาลที่ 5
พ.ศ.๒๔๗๒ ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็น “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชา
นุภาพ” ในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งเป็นอิสริยยศสูงสุดสำ�หรับพระองค์ท่านตราบจนสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชา
นุภาพ ทรงเป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย องค์ปฐมผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมศึกษาธิการ (ตำ�แหน่งเทียบ
เท่าเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ) อภิรัฐมนตรี นายกราชบัณฑิตยสภา และทรงบุกเบิกงานด้านโบราณคดีไทยศึกษา โดย
ทรงนิพนธ์หนังสือที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้เป็นจำ�นวนมาก จนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็น
องค์พระบิดา แห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทรงเป็นองค์ผู้อำ�นวยการก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย (โรงเรียนหลวงแห่งแรก) โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ (โรงเรียนเอกชนแห่งแรก) โรงเรียน
นายร้อยทหารบก โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศ เฉลิมฉลอง วันประสูติ ครบ ๑๐๐
ชันษา สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชนุภาพ ให้ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการถวายสดุดีเป็น “บุคคลสำ�คัญของ
โลก” โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันในสมาชิกประเทศของยูเนสโกทั่วโลกเป็นเวลา 14 วัน วันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำ�หนดให้ วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดำ�รงราชานุ
ภาพ” เพื่อน้อมนำ�ให้อนุชนรุ่นหลังได้รำ�ลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยเป็น
อเนกอนันต์สืบไป
ที่มา http://guru.sanook.com/6082/

วิทยาลัยการปกครอง

๓

“มองอาเซียน
๓๖๐ องศา”
ตอน การประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๓๑
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการ
ประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ
อาเซียน (ASEAN) ซึง่ ประเทศสมาชิกจะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกัน
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม การประชุมสุดยอดอาเซียนจัด
ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่จังหวัดบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ประเด็นที่ประชุมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้แนวทางในการ
ด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ของเหล่าสมาชิก
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด เป็นครั้งที่ ๓๑ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมครั้งนี้นอกจากผู้น�ำจาก ๑๐
ประเทศสมาชิก พร้อมผู้น�ำและตัวแทนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
แล้ว นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย เป็นการเดินทางมาร่วมประชุมกับผู้น�ำอาเซียนเป็น
ครั้งแรกหลังจากขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นปี
๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
ส�ำหรับประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุมครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

1) การออกแถลงการณ์ร่วมของชาติผู้น�ำอาเซียนได้เน้น
ถึงเรื่องการท�ำงานร่วมกันของชาติสมาชิกในการเป็นผู้ขับเคลื่อน
การพั ฒ นาเรื่ อ งการเมื อ งความมั่ น คง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
วัฒนธรรมทัง้ ในระดับภูมภิ าค และระดับโลก มีการก�ำหนดถึงวิสยั
ทัศน์อาเซียนในปี ๒๐๒๕ รวมถึงน�ำเสนอความก้าวหน้าในหลัก
การและโครงการต่อเนื่องของประชาคมในด้านต่าง ๆ

2) เรื่องของข้อพิพาททะเลจีนใต้นั้นอาเซียนและนายหลี่
เค่อเฉียง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีของจีน ได้แสดงจุดยืนต่อ
กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยมองว่า การเร่งจัดพิมพ์แบบแผน
ข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ต่อกรณีพิพาทดินแดนที่เกิด
ขึ้น จะมีส่วนช่วยท�ำให้เกิดความมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นภายใน
ภูมิภาค
3) ปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งผู้น�ำ
สหรัฐฯ ชีว้ า่ อาเซียนจะเป็นกลไกส�ำคัญในการยุตปิ ญ
ั หานิวเคลียร์
บนคาบสมุทรเกาหลี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังได้กล่าวชื่นชมถึงผล
งานและความส�ำเร็จของอาเซียนในการดูแลพลเมืองกว่า ๖๒๕
ล้านคนและเป็นพลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลกในการเดินหน้าอย่าง
มีพลวัตตลอด ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา
4) การจัดท�ำความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมภิ าค
(อาร์เซป) ซึง่ เป็นกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจเพือ่ ให้เกิดการ
ค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจาอีก ๖ ประเทศ ประกอบ
ด้วย จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก่อน
หน้านีห้ ลังจากความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจภาพพืน้ แปซิฟกิ (ทีพี
พี) ต้องประสบปัญหาชะงักงันหลังจากทีป่ ระธานาธิบดีทรัมป์ของ
สหรัฐได้ประกาศถอนตัว ท�ำให้อาร์เซปกลายเป็นความหวังอันโดด
เด่นขึน้ มาว่า อาร์เซป จะกลายเป็นเขตการค้าเสรีทโี่ ดดเด่นและน่า
สนใจแทนที่
อย่างไรก็ดีจนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าเป้าหมายของการบรรลุ
ข้อตกลงในการเจรจาอาร์เซป ก็ยงั คงไม่ชดั เจน และยังไม่สามารถ
บอกได้เช่นกันว่าการเจรจาจะบรรลุขอ้ ตกลงได้เมือ่ ใด เพราะต้อง
ยอมรับว่าการเจรจาในกรอบใหญ่เช่นนี้ มีทงั้ คนได้ประโยชน์และ
คนเสียประโยชน์ ซึง่ การเจรจาจะต้องหาข้อยุตทิ เี่ ป็นทีย่ อมรับของ
ทุกฝ่าย จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.aseanwatch.org
: www.matichon.co.th
: www.wikipedia.org
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วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
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นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้
รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาอบรมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 229 ซึ่งผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมมีทั้งหมด จำ�นวน 60 คน อบรมตั้งแต่
วันที่ 30 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา
6 สัปดาห์ โดยมี นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมรับฟังการ
บรรยาย ณ ห้องบรรยายโรงเรียนปลัดอำ�เภอ วิทยาลัย
การปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น
ที่ 9-11 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร
สำ�นักอธิการวิทยาลัยการปกครอง
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-18 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสำ�ราญ
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายอาวุธ วิเชียร
ฉาย นายอำ�เภอธัญบุรี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่
บ้าน รุ่นที่ 16-18 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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ยี่โถ...ชวนอ่าน
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สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“การร่างกฎหมายเบื้องต้น : แบบของกฎหมาย”
เขียนโดย ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
สำ�นักพิมพ์ วิญญูชน

การร่างกฎหมายนั้น ผู้ทำ�หน้าที่ร่างกฎหมายมองว่า
กฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบกำ � หนดโครงสร้ า งทาง
สั ง คมและกำ � หนดพฤติ ก รรมของคนในสั ง คมและสื่ อ สารไปยั ง
สมาชิกสังคมให้พร้อมปฏิบัติตาม เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข
ของสังคม

“เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร”
เขียนโดย นภดล ร่มโพธิ์
จัดพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น

ในปัจจุบันการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเป็นสิ่งที่มี
ความสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ องค์ ก ร
เพราะนอกจากจะช่วยให้องค์กรได้รับทราบผลการปฏิบัติงานเพื่อ
นำ�ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงาน
องค์กรยังมีส่วนช่วยให้องค์กรทราบว่ากลยุทธ์ที่องค์กรได้ตั้งไว้มี
ความถูกต้องและได้ถูกนำ�ไปใช้อย่างเต็มที่หรือไม่

“พระนาย ๖๐ ปี ชีวิต ความคิด และการงาน”
เรียบเรียงโดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
จัดพิมพ์ บางนาราสำ�นักพิมพ์

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเป็นการรวบรวมชีวประวัติ
และอัดแน่นไปด้วยมวลประสบการณ์ ๖๐ ปี ของชีวิต พระนาย
สุวรรณรัฐ ตั้งแต่เกิด เส้นทางการศึกษา และชีวิตราชการที่
ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ จนก้าวสู่ตำ�แหน่งสูงสุดของข้าราชการสาย
มหาดไทย คือในฐานะ “ปลัดกระทรวง” ซึ่งทั้งประสบการณ์
ความคิด วิสัยทัศน์ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ของท่าน
พระนาย
ย่อมจะเป็นคุณประโยชน์ไม่เพียงแต่ข้าราชการสาย
มหาดไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป
วิทยาลัยการปกครอง
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เดือนนีเ้ ป็นเดือนสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ แล้วครับ วิทยาลัยการปกครองได้ด�ำเนิน
งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดปี เพือ่ สนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
และกรมการปกครอง ในปีนวี้ ทิ ยาลัยการปกครองได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของ
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งอบรมพัฒนาบุคลากรของฝ่ายปกครองตามแผนงานที่วางไว้
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ วิทยาลัยการปกครองยังคงเดินเครือ่ งด�ำเนินการจัดการ
ศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรตามนโนบายของ ร.ต.ท.อาทิตย์
บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ความเข้มข้นของเนือ้ หา ความรูท้ ถี่ า่ ยทอดให้
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม วิทยาลัยการปกครองจะพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยตลอด
เวลา รวมทั้งวิทยากรที่ีมาบรรยายจะสรรหาบุคลที่มีความรู้ลึก รู้จริงในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมครับ
ในโอกาสส่งท้ายปี ๒๕๖๐ นี้ ท่านใดที่จะเดินทางในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในปีใหม่ ๒๕๖๑ ด้วย
พลังกาย พลังใจอันเต็มเปี่ยมที่จะท�ำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

พบ...บรรณาธิการ

สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

		

Brunei Dollar

ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม *1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ 25
บาทไทย
The Brunei Dollar (BND) is the official currency
of Brunei Darussalam.
The current exchange rate of the Brunei Dollar
(BND) to the Thai Baht (THB) is approximately 1
BND to 25 THB.
ดอลลาร์บรูไน ถือกำ�เนิดใน ค.ศ. 1967 มีการแบ่ง
หน่วยย่อยเป็น 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 100 เซนต์ อัตราแลก
เปลี่ยนเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์ บรูไนกับสิงคโปร์ลงนามตก
ลงอัตราค่าเงินในปี ค.ศ. 1967 ในอดีตบรูไน ใช้หอยเบี้ย

ในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงิน ต่อมาผลิตเหรียญดีบุกเป็น
เงินใน ค.ศ. 1868 พัฒนาขึ้นเป็นเหรียญ 1 เซนต์ ในอีก
20 ปีต่อมา เหรียญนั้นมีค่า 1 ส่วน 100 ของ 1 ดอลลาร์
ช่องแคบ ในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1967 บรูไนออกใช้
ธนบัตรชนิดราคา 1, 5, 10, 50, 100 ดอลลาร์; 500 และ
1,000 ดอลลาร์ใน ค.ศ. 1979 และ 10,000 ดอลลาร์ใน
ค.ศ. 1989 ธนบัตรบรูไนเขียนบอกมูลค่าเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษามลายู
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลล่าร์บรูไน

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

