๒
“BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำ�คัญของปวงชนชาวไทย
เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์
จักรี นับแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ จนถึงปัจจุบัน รวมพระชนมายุ
ได้ ๘๘ พรรษา พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน
๒๔๘๙ เป็นเวลา ๖๙ ปีเศษ ที่ทรงครองราชย์ โดยมีพระปฐมบรม
ราชโองการที่เป็นที่จดจำ�ของปวงชนชาวไทยตลอดมาว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับ
เป็นสัจจะวาจาที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติตลอดมา เป็นที่ประจักษ์
แก่ปวงชนชาวไทยและชาวโลก
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำ�คนไทยทั่วโลก พร้อมใจกัน ถวายความ
จงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตา ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน ปั่น
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) ผ่านเส้นทาง
สิริมงคลทั้ง กรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด เป็นระยะทาง ๒๙
กิโลเมตร มีผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน จำ�นวน ๖๐๗,๙๐๙ คน แยก
ออกเป็น ผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ ๙๙,๙๙๙ คน ผู้ลง
ทะเบียนปั่นจักรยาน ในประเทศ (๗๖ จังหวัด) ๔๙๘,๑๐๕ คน และ
ผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในต่างประเทศ ๙,๘๐๕ คน ในการปั่น
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระองค์เจ้าสิริวัณ
ณวรีนารีรัตน์ ร่วมทรงปั่นจักรยานในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมปั่น
จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR
DAD” มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ๔ กิจกรรม คือ
1. การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในเส้นทางประวัติศาสตร์
สำ�คัญของกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร สำ�หรับ
เส้นทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ เริ่มจากลานพระราชวังดุสิต ปั่น
จักรยานผ่านแยกราชประสงค์ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ และแยก
ปทุมวันเข้าสู่ถนนพญาไท ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เก่าแก่และมีชื่อเสียงของไทย สู่ถนนพระราม๔ และถนนสีลม
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เข้าสู่ย่านเยาวราชซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของ
ชุมชนชาวจีนที่เป็นที่รู้จัก ผ่านถนนประชาธิปก (วงเวียนใหญ่) เป็น

แผ่นดินเก่าที่สร้างชาติไทยมาย่านฝั่งธนบุรี แผ่นดินพระเจ้าตากสิน
มหาราช ปั่นขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำ�เนินกลาง ถนน
ราชดำ�เนินนอก แล้วมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต
2. การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำ�นวน ๓ รอบ ณ ลานพระราชวังดุสิต
เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้เขตพระราชฐานฯ สามารถสื่อถึงวัตถุประสงค์
ของการเป็นโขนพระราชทานและเป็นความปลาบปลื้มใจของพสก
นิกรที่ได้มาร่วมงาน การแสดงโขนฯ มี ๕ องก์ ประกอบด้วย องก์ที่
๑ นารายณ์ปราบนนทุก องก์ที่ ๒ ทศกัณฐ์ลักนางสีดา องก์ที่ ๓
จองถนน องก์ที่ ๔ หนุมานถวายพล-ยกรบ และองก์ที่ ๕ พระราม
คืนนคร ซึ่งความหมายสำ�คัญที่แฝงอยู่ในการแสดงคือ “ความดีย่อม
ชนะความชั่ว-บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข”
3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทำ�ดีแบบพ่อ ณ สนาม
เสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทย ทำ�ความ
ดี ต ามแบบอย่ า งพระองค์ ท่ า นผ่ า นนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นำ�เสนอพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ในหลากหลายด้านรวมทั้งการได้รับการถวายพระเกียรติจาก
องค์กรต่าง ๆ
4. การประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อพ่อ จากกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนชาวไทยได้ร่วมบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู้ในพระคุณของพ่อ และพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งคัดเลือก
ภาพจากการประกวดไปจั ด แสดงนิ ท รรศการภาพถ่ า ยและจั ด ทำ �
หนังสือภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
การรวมพลังแห่งความกตัญญูและร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ
รวมทั้ง ต่างประเทศ ในทุกๆกิจกรรมผ่านไปอย่างสมพระเกียรติ
ประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ แสดงให้ชาวโลกเห็นถึงความยิ่ง
ใหญ่ของความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

วิทยาลัยการปกครอง
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นับเป็นระยะเวลายาวนานที่ประเทศกลุ่มอาเซียนนับถอยหลังเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในที่สุดก็ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นวันที่ชาติสมาชิกกำ�หนดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) อย่างเป็นทางการ
สำ�หรับกรมการปกครองได้
ดำ � เนิ น การตามภารกิ จ หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน
โดยดำ�เนินการตามแผนแม่บทกรมการปกครองต่อ
ประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community) ใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑. การวางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูลต่อ
ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพื้นที่ชายแดน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การสร้าง
ความตระหนักรู้ ในการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
กรมการปกครองได้ขับเคลื่อนในช่วงแรก ระหว่างปี ๒๕๕๖ ถึง ปี
๒๕๕๘ และ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำ�แผนแม่บทของกรมการ
ปกครองในเรื่องประชาคมอาเซียนในระยะต่อไป
ในภาพรวมของประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซี ย นได้ ส รุ ป ผลความคื บ หน้ า การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการใหพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีทราบ มีประเด็นที่เป็นเรื่องน่ารู้ น่าสนใจ สรุปได้
ดังนี้

ประเด็นเร่งด่วน ได้แก่ ๑) เรื่องการบริหารจัดการชายแดน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบเชิงลบจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะ
นี้ สมช. อยู่ระหว่างการจัดทำ�ร่างแผนการบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง (๒๕๕๘-๒๕๖๔) โดยนายกรัฐมนตรีให้ความ
สำ�คัญในเรื่องนี้และเสนอให้เสาด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้ามา
มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย ๒) การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล
เพื่อรักษาความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ๓) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ ภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมซึ่งอาจทวีความรุนแรง
ขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ ASEAN-NARCO และศูนย์
อาเซียนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ๔) การสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่ง
รวมถึงบทบาทไทย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน ซึ่งหมดวาระใน กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยนายกรัฐ
มนตรีได้ยํ้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
กัน ๕) การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วม
กัน เช่น การผลักดันการดำ�เนินงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
การเตรียมความพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และบรรเทาภัยพิบัติ และการจัดตั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
ด้านความมั่นคงอาเซียน ซึ่งในเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติ นายก
รัฐมนตรีได้ขอให้บรรจุเรื่อง การเข้าถึงนํ้าสะอาดของประชาชน
และการขจัดหมอกควัน เข้ามาเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคำ�สั่งเพิ่มเติมว่า เสาการเมืองเป็น
เสาหลักของทุกส่วน เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในภูมิภาคโดยรวม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีประสงค์ให้
เพิ่มเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำ�คัญอย่างมาก
ในประเด็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วย ทั้งนี้ ปลัด
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้ ไทยอยู่
ระหว่างการจัดทำ�อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ และจะ
ไปนำ�เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ใน
ช่วงปลายปี ๒๕๕๘ ต่อไป

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ในส่วนแรก เป็นการรายงานถึงผลการดำ�เนินการในด้านการ
เตรี ย มความพร้ อ มของประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซียน
ซึ่งไทยได้กำ�หนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ต่อประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (๒๕๕๘-๒๕๖๔) และมีแผน
งาน ๕ ปี สำ�หรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงของไทย โดย
ความคืบหน้าเสาการเมืองและความมั่นคง ที่ส�ำ คัญ คือ การจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียน ๓ แห่ง ได้แก่
๑) ศูนย์อาเซียนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ
ข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ ๒) ศูนย์
ASEAN-NARCO ที่สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓) ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Centre of Military Medicine –ACMM) ที่กระทรวงกลาโหม
นอกจากนี้ มีการเตรียมการใน ๕ ประเด็นหลักที่ถือเป็น
วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๔

๔

ต่อจากหน้า ๓

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำ�หรับการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ไทยได้ด�ำ เนินการตาม AEC blueprint จากทั้งหมด ๖๑๑
มาตรการ ซึ่งต่อมาถูกลดลงเหลือ ๕๔๐ มาตรการ โดยไทยมีความ
คืบหน้าประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นลำ�ดับสองรองจากสิงคโปร์ สำ�หรับ
ความคืบหน้าที่ได้ด�ำ เนินการไปแล้ว อาทิ การลดภาษีนำ�เข้าเป็นศูนย์
การเปิดเสรีการค้าบริการในสาขาต่างๆ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
(NTR) ระบบรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้าด้วยตนเอง ข้อตกลงยอมรับร่วม
สาขาวิชาชีพบัญชี สถาปนิก และวิศวกร แผนยุทธศาสตร์ด้าน SME
และทรัพย์สินทางปัญญา การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบ
ทางเทคนิคของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจน การจัด
ทำ�ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เป็นต้น อย่างไร
ก็ดี ยังมีมาตรการสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘
เช่น การลงนามข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ ๑๐ การ
ให้สัตยาบันข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ชุดที่ ๖
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (NSW) การจัดทำ�
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) อาหารสำ�เร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยานยนต์
และมาตรการอำ�นวยความสะดวกด้านการขนส่ง เป็นต้น
โดยในที่ประชุมได้รับทราบถึงการรองรับและการใช้ประโยชน์จาก
AEC ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านสินค้าและบริการ ด้านผู้
ประกอบการ และด้านบุคลากร สำ�หรับแผนงานของไทยเพื่อรองรับ
สำ�หรับการเปิดเสรีการค้าบริการ ประกอบไปด้วย ๑) ICT Cluster ซึ่ง
เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจของไทย ๒) การขนส่งและโลจิสติกส์
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของการประกอบธุรกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
๓) การก่อสร้าง ๔) การเงินและการประกันภัย และ ๕) การศึกษา เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ไทยมีแผนที่จะเป็นชาติแห่งความเชื่อมโยง (Integrated Nation) ทั้งด้านการขนส่ง การสื่อสารและพลังงาน โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางบก การเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎ
ระเบียบ ตลอดจน การนำ�เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy)
เข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมสำ�หรับ AEC ของไทย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีการ
จัดทำ�วิสัยทัศน์ ๑๐ ปีเพื่อนำ�มาใช้ในการกำ�หนดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕
ปี และ ๑๐ ปี ต่อไป โดยขอให้มีการกำ�หนดเรื่องการดำ�เนินการเพื่อไป
สู่เป้าหมาย (how) ตลอดจน กรอบเวลาและการประเมินผลที่ชัดเจน
และสิ่งที่สำ�คัญ ที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นยํ้าในที่ประชุม คือ ประชาชน
ทั้งประเทศต้องรู้ว่า เขาจะใช้ประโยชน์จาก AEC ได้อย่างไร ทั้งภาค
เกษตร SMEs ซึ่งรวมถึงเรื่องการเข้าถึงทุน ด้วย

จากทั้งหมด ๓๓๙ มาตรการ โดยมาตรการที่ด�ำ เนินการไปแล้ว อาทิ
มาตรการคุ้มครองทางสังคมว่าด้วย เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ อย่างไรก็ดี มาตรการที่ยังอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
อาทิ การสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
การส่งเสริมการสนับสนุนผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
เป็นต้น
สำ�หรับประเด็นเร่งด่วนสำ�คัญ ที่มีการหยิบยกในที่ประชุม ได้แก่
ผลกระทบเชิงลบที่มาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาแรงงาน สวัสดิการสังคม และปัญหาชายแดน ทั้งนี้ นายกรัฐมน
ตรียํ้าว่า การพัฒนาด้านบุคลากรและการศึกษา ไม่เน้นเพียงแต่ด้าน
ภาษาอังกฤษ แต่ต้องพัฒนาอย่างครอบคลุมในหลายสาขา นอกจาก
นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงประโยชน์จากการเป็นประชาคม
อาเซียน ไทยควรกำ�หนดจุดแข็งให้ชัดเจนเพื่อพร้อมต่อยอดประโยชน์
จากการรวมตัวกัน อาทิ เรื่องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทย
นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการเตรียม
ความพร้อมด้านกฎหมาย โดยแบ่งเป็น ๑) กฎหมายอนุวัติการตาม
พันธกรณี ซึ่งประกอบไปด้วย พ.ร.บ. จำ�นวน ๔ ฉบับและกฎหมาย
ลำ�ดับรองอีก ๔ ฉบับ ๒) กฎหมายเตรียมความพร้อม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย พ.ร.บ. ๑๙ ฉบับ และกฎหมายลำ�ดับรองอีก ๑๒ ฉบับ โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าของ พ.ร.บ.คุ้มครอง
การดำ�เนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการ
ทั้ง ๓ เสา ไปศึกษาวิกฤตและโอกาสของแต่ละเสา ความได้เปรียบเสีย
เปรียบของประเทศไทย และจัดทำ�มาตรการรองรับความเสี่ยงต่างๆ
พร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มเรื่องการดำ�เนินการที่เป็นรูปธรรม (how to)
ในแต่ละเสา โดยขอให้เน้นความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียนให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือด้านสินค้า
เกษตร ข้าว ยางและปาล์มอีกทั้งได้ขอให้ทุกหน่วยงานต่าง ๆ เร่งสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคม
อาเซียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคำ�นึงถึงผลสัมฤทธิ์ เป็นเป้าหมายหลักด้วย

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สำ�หรับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ๑๗ กระทรวงและ
๒๓ หน่วยงาน นั้น ปัจจุบันไทยดำ�เนินการแล้วเสร็จประมาณ ๙๗%
วิทยาลัยการปกครอง

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

เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก
www : thaigov.go.th
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ความมั่นคงของชาติ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่
208,209,210 และ 211 และหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น
ที่ 1/2559 โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการ
ปกครองให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 30
พฤศจิกายน 2558 และวันพุธที่ ๒ ธันวาคม 2558 ตามลำ�ดับ
		

นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดี
กรมการปกครองเป็ น ประธานเปิ ด การ
ศึ ก ษาอบรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ปลัดอำ�เภอเจ้าพนักงานปกครองผู้รับผิด
ชอบงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ ๑ และ
มอบนโยบายงานทะเบียน โดยมีนาย
รณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการ
ปกครองให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย
ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
2558
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง
เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่
๒08 และรุ่นที่ 209 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ส�ำ เร็จการศึกษา
ได้นำ�ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการช่วยเหลือดูแลประชาชน และประพฤติตนตามรอย
พระยุคลบาทโดยเคร่งครัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารสำ�นักอธิการลัยการปกครอง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
		

วิทยาลัยการปกครอง

๖

รอบรั้ว วปค. ต่อจากหน้า ๕

นายรณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง เปิด
อบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕58 โดยผู้เข้ารับการอบรม
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
กํ า นั น จากทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
รวม ๗๖ คน ณ โรงเรียนสืบสวน
สอบสวนพนั ก งานฝ่ า ยปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง 		

นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน เป็นประธานเปิด
อบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน –
11 ธันวาคม ๒๕58 โดยมีนายผะอบ บินสะอาด รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ
อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรม
หลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11
ธันวาคม ๒๕58 โดยมีนายผะอบ บินสะอาด รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
		

นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง
พร้อมด้วย นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอําเภอธัญบุรี และ
นายประสูตร เหลืองสมานกุล ผู้อํานวนการส่วนบริหารการฝึก
อบรม ( อาคาร ๑๐๐ ปี) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นำ�ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของทั้ง ๓ หน่วย
งานซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “BIKE FOR
DAD” ปั่นเพื่อพ่อ”
โดยใช้เส้นทางภายใน
วิทยาลัยการปกครอง และ
ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา
เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤศจิกายน 2558
และร่วมกันปลูกต้นไม้
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

วิทยาลัยการปกครอง

๗

วิทยาลัยการปกครอง

๘

ประเพณีของประเทศเวียดนาม

พบ...บรรณาธิการ
เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่
ประชาชนชาวไทยทั่ ว ประเทศล้ ว น
ปลาบปลื้มปิติยินดี ซึ่งในปีนี้พระบาท
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เจ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง เจ ริ ญ
พระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ณ
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
กิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ”
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้
ประชาชนชาวไทยและที่อาศัยอยู่ต่าง
ประเทศพร้อมกันปั่นจักรยาน ที่ลงทะ
เบียนไว้จํานวน ๖๐๗,๙๐๙ คน จาก
https://www.bikefordad2015.
com/home.php เป็นการรวมพลัง
แห่ ง ความกตั ญ ญู แ ละร่ ว มใจสามั ค คี
ทั่วประเทศ ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี
๒๕๕๘ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้า

เนื่องจากคนเวียดนามส่วนใหญ่สืบเชื้อ
สายมาจากบรรพบุ รุ ษ ที่ อ พยพมาจากจี น
ทั้ ง เคยอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของจี น นั บ
พันปี จึงได้รับอิทธิพลทั้งด้านความเชื่อและ
การดำ�รงชีวิตมาจากจีนไม่น้อย แม้ปัจจุบัน
ชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะไม่นับถือศาสนา
ใดอย่างเคร่งครัด แต่ประเพณีและวันหยุด
สำ�คัญต่าง ๆ ก็ยังสะท้อนความเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องการกราบ
ไหว้บูชาบรรพบุรุษเช่นเดียวกับคนจีน
เทศกาลสักการะกษัตริย์หุ่ง (Le Hoi
Den Hong) จัดในช่วงเดือนเมษายน ถือเป็น
เทศกาลสำ�คัญเทศกาลหนึ่งของเวียดนาม
เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง และแสดงความเคารพต่ อ
กษั ต ริ ย์ พ ระองค์ แ รกตามตำ � นานของ
เวียดนาม ที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ท�ำ ให้ชาวเวียดนาม
รู้จักการปลูกข้าว
ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัด
งานเฉลิมฉลองติดต่อกันหลายวัน ในช่วง
เทศกาลถนนที่ มุ่ ง สู่ ภู เขาเหงี ย หลิ ง จะถู ก
ประดับด้วยธงมากมาย วันพิธีหลักจะตรง
กับวันที่ 10 ซึ่งจะมีขบวนพาเหรดจากหลาย
ท้ อ งถิ่ น การเชิ ด มั ง กรและการจั ด พิ ธี บู ช า
กษัตริย์หุ่ง ในคืนวันก่อนที่จะถึงวันพิธีหลัก
จะมีการปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้า ซึ่งเป็นภาพที่
งดงามอย่างมาก

เทศกาลเต็ดเหวียนดาน (Ted Nguyen
Dan) เป็นงานฉลองก่อนเริ่มศักราชใหม่ ถือ
เอาตามปฏิทินจันทรคติ โดยจะเริ่มจัดจาก
วันแรกของสัปดาห์สุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่เป็น
ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน มักตรงกับช่วง
ปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์
คำ�ว่า เต็ดเหวียนดาน มีความหมายว่า
“ก่อนรุ่งอรุณ” ชาวเวียดนามแต่ละบ้านจะมี
การเลี้ยงสังสรรค์ ไปมาหาสู่ญาติมิตร ทำ�บุญ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ และ
บวงสรวงเทพเจ้า

เทศกาลจั่วเฮือง จัดในช่วงฤดูใบไม้ผลิต
ตลอดฤดู (เป็นเวลาสามเดือน) เพื่อสักการะ
เจดีย์จั่วเฮือง (เจดีย์นํ้าหอม) ที่ประดิษฐาน
อยู่บนยอดเขาเฮืองติ้จ ในช่วงเทศกาลจะมี
การละเล่นพื้นเมืองและการร่ายรำ�พื้นเมือง
ชาวเวียดนามถือเป็นเทศกาลแสวงบุญเพื่อ
บูชาพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคล
หลังจากเขาสู่ศักราชใหม่ ตลอดทางที่ขึ้น
สู่ยอดเข้าจะเต็มไปด้วยเจดีย์น้อยใหญ่กว่า
100 องค์ รวมถึงทัศนียภาพอันงดงาม ที่
สำ�คัญได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ที่มา : http://www.labsamong.com/
vietnamese-traditions-and-culture/

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

