๒๔ มถินุายน ๒๕๖๑

๒

วันบุรฉัตร
เครืองหมาย บุรฉัตร หัวจักรดีเซลไฟฟ้า เลขที่ ๒๒

ด้วยพระปรีชาสามารถของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน กิจการรถไฟได้เจริญก้าวหน้า
สูงสุดในยุคที่พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการ พระองค์ทรงมีพระ
ปณิธานแน่วแน่ทจี่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อถึงกัน
รัฐบาล ยุคต่อ ๆ มาก็ได้สานต่อแนวพระด�ำริที่จะให้มีทางรถไฟ
เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านตามพระราชด�ำริไว้
พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ ด้วยโรคพระทัยวาย
ณ โรงพยาบาลในเมืองสิงค์โปร์ เมือ่ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2479
รวมพระชันษาได้ 54 ปี 7 เดือน 22 วัน แม้ว่าพระองค์จะทรง
สิน้ พระชนม์ไปแล้ว แต่พระกรณียกิจและพระด�ำริทที่ รงสร้างสรรค์
ไว้ยงั คงเป็นอนุสรณ์แห่งพระปรีชาสามารถและพระวิรยิ ะอุตสาหะ
ที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ ทางราชการได้ตระหนักถึงพระ
กรุณาธิคุณอันเหลือคณานับของพระองค์ท่าน จึงก�ำหนดให้วันที่
14 กันยายน ของทุกปี เป็น “ วันบุรฉัตร “ และ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และ
พระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อ
ประชาชน และประเทศไทยสืบไป
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ทรง
เป็น พระราชโอรส องค์ที่ 35 ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับ เจ้า
จอมมารดาวาด พระองค์ประสูติ
เมื่อวันจันทร์ เดือน 3 ขึ้น 4 ค�่ำ ปี
มะเส็ง ตรงกับวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ.2424 ทรงมีพระนามเดิมว่า
“พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร“ เมือ่
ทรงพระเยาว์ทรงศึกษาที่โรงเรียน
พระต�ำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระยาโอวาท
วรกิจ (แก่น) เป็นผู้ถวายพระอักษร เมื่อ พ.ศ.2๔36 เสด็จไปทรง
ศึกษา ณ ประเทศฝรัง่ เศสแล้วไปศึกษาโรงเรียนแฮร์โรว์ในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ได้ชมเชยว่า พระองค์มี
ความสามารถและพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งต่อมาได้ทรงเข้า
ศึกษาวิชาวิศวกรรมที่ ตรินิตี้คอลเลจ แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริช
ตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถก�ำหนดไว้ส�ำหรับพระองค์ เพื่อให้
กลับมารับราชการสนองคุณ ประเทศชาติในสาขานีแ้ ล้วทรงศึกษา
วิชาทหารช่างทีช่ ทั แทม หลังส�ำเร็จการศึกษาทรงได้รบั พระราชทาน
ยศเป็นร้อยตรีในเหล่าทหารช่างเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2444 แล้ว เสด็จไปทรงศึกษาวิชาวิศวกรรมชั้นสูงจากประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อส�ำเร็จการศึกษาได้ประทับทอดพระเนตรงานและ

ทรงศึกษาหาความช�ำนาญอยู่ในประเทศอังกฤษกับได้เป็นสมาชิก
สถาบันวิศวกรรมช่างโยธาแห่งประเทศอังกฤษ M.I.C.E.( Member of the Institute of Civil Engineers ) นับว่าพระองค์ทรง
เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกของสถาบันนี้ ในปี พ.ศ.2447
พระองค์ก็เสด็จกลับประเทศไทย ทรงได้รับพระราชทานยศเป็น
“นายพันตรีเหล่าทหารช่าง” และวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.
2448 ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อภิเษกสมรสกับ พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงประภาวสิทธินฤมล ในสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ ทรงเป็นต้นราช
ตระกูล “ฉัตรไชย” และทรงมีพระโอรสและธิดารวม 11 พระองค์
ในปี 2451 ทรงด�ำรงต�ำแหน่งจเรทหารช่างพระองค์แรก
ทรงเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารแผนใหม่โดยน�ำ
ความรู้วิชาการทหารแผนใหม่จากตะวันตกมาปรับปรุงกิจการ
ทหารในประเทศ เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมรถไฟ
สายเหนือและใต้เข้าด้วยกันเรียกว่า “กรมรถไฟหลวง” จึงทรง
โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้า (บุรฉัตรฯ) ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการ
กรมรถไฟหลวงในปี 2460 พระองค์เป็นผู้ทรงน�ำรถจักรดีเซลเข้า
มาใช้เป็นประเทศแรกในเอเชีย ทรงขยายเส้นทางเดินรถไฟสาย
ต่าง ๆ ภายหลังจึงทรงได้รับสมญานามว่า “พระบิดาแห่งรถไฟ
ไทย”นอกจากนี้ยังทรงรับผิดชอบงานสร้างถนนและสะพานทั่ว
ประเทศทรงเป็นผูน้ ำ� เครือ่ งจักรมาส�ำรวจขุดเจาะน�ำ้ มันและถ่านหิน
ทรงตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในปี 2473 อีกทั้งยัง
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และ
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอภิรัฐมนตรีสภา ท�ำหน้าที่ปรึกษาราชการใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ภายหลังเมื่อ
มีการตัดถนนเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดี ใน
พื้นที่ของการรถไฟในปี 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึง
ทรงพระราชทานนามว่า “ถนนก�ำแพงเพชร”เพือ่ ระลึกถึงพระองค์
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ที่มา : https://guru.sanook.com/4415/
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มองอาเซียน
๓๖๐ องศา
ตอน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา... สหรัฐอเมริกา

อาเซียนเริ่มมีความสัมพันธ์กับ
ประเทศนอกกลุ่มเป็นครั้งแรกกับสหภาพ
ยุโรป ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน
อาเซียนมีคเู่ จรจาจ�ำนวน ๙ ประเทศและ ๑
องค์กร ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
แคนาดา รัสเซีย และสหภาพยุโรป เป้า
หมายในตอนแรกที่ อ าเซี ย นต้ อ งการมี
ประเทศคู่เจรจา ก็คือการขอให้ประเทศ
คู่เจรจาที่ มีส ถานะที่ดีก ว่าให้ความช่วย
เหลือทางด้านการพัฒนาแก่อาเซียน ดังนัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจาในช่วงแรก ๆ จึงอยู่ในสถานะ “ผู้
ให้กับผู้รับ” พัฒนาการของอาเซียนใน
การรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้เป็น
ภูมภิ าคทีถ่ กู จับตามองและมีความเข้มแข็ง
จนท�ำให้ความสัมพันธ์เปลีย่ นจาก “ผูใ้ ห้กบั
ผูร้ บั ” มาเป็นแบบ“หุน้ ส่วน” ในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการพัฒนา ด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการต่อ
ต้านการก่อการร้ายกลุ่มประเทศคู่เจรจา
(Dialogue Partners)
กลุม่ อาเซียน +๓ ได้แก่ ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ๑๐ ประเทศ และ
เป็นประเทศคู่เจรจาเพิ่มมาอีก ๓ ประเทศ
ได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีหรือเกาหลีใต้ และประเทศสาธาร
รัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน กลุ่ม
อาเซียน +๖ นอกจากความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและสามประเทศใน
ทวีปเอเชียด้วยกันแล้ว อาเซียนยังพัฒนา
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศนอกภู มิ ภ าค
อาเซียนที่กว้างไกลออกไปอีก ๓ ประเทศ
ได้ แ ก่ ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศ
นิวซีแลนด์ และประเทศอินเดีย กลุ่ม
อาเซียน + ๙ นอกจากอาเซียนบวกหก
ประเทศคู่เจรจาที่กล่าวมาแล้ว อาเซียน
ยังเปิดความสัมพันธ์กับประเทศอื่นที่อยู่
ไกลออกไปอีก ๓ ปะเทศ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย หรือเรียกสั้น ๆ
ว่า ประเทศรัสเซีย

ประเทศที่มีความส�ำคัญและมีส่วน
ส�ำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาของอาเซียน
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่าง
เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ.
๑๙๗๗) โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและความร่วมมือในมิติการเมืองและ
ความมั่นคงในระยะแรก ต่อมาได้ขยาย
ความร่วมมือครอบคลุมไปถึงมิติเศรษฐกิจ
และปั จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น –
สหรั ฐ ฯ ได้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการ
ค้า รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในปี พ.ศ.
๒๕๒๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) ที่ ป ระชุ ม ผู ้ น� ำ
อาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Leaders’ Meeting) ครั้งที่ ๑ ที่สิงคโปร์ ได้มี
มติให้จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ASEAN – U.S.
Eminent Persons Group) เพือ่ พิจารณา
เสนอแนะแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์
อาเซียน – สหรัฐฯ ในระยะยาว และต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) ที่ประชุม
ผู้นาอาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S.
Leaders’ Meeting) ครั้งที่ ๒ ณ นคร
นิวยอร์ก เห็นชอบกับข้อเสนอจากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ยกระดับความสัมพันธ์ไป
สู่ระดับยุทธศาสตร์และมอบหมายให้จัด
ทาํ ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกระดับดัง
กล่าว ทัง้ นี้ หนึง่ ในข้อเสนอแนะ คือ การยก
ระดับการประชุมเป็นการประชุมสุดยอด
อาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Summit) โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน –
สหรัฐฯ ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(ค.ศ. ๒๐๑๓) ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน
สหรัฐอเมริกา นับเป็นประเทศคู่
เจรจาประเทศแรกทีแ่ ต่งตัง้ เอกอัครราชทูต
ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้ง
ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ผู ้ นํ า อาเซี ย นและสหรั ฐ ฯ ได้ ป ระกาศ
ยกระดั บ ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นเชิ ง
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)
รวมทั้งรับรองแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนิน
การตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
อาเซียน – สหรัฐฯ ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐
(Plan of Action to Implement the
ASEAN – U.S. Strategic Partnership ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) นอกจากนี้
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (นายบารัค
โอบามา) ยังได้เชิญผู้น�ำอาเซียนเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน – สหรัฐฯ
สมัยพิเศษ ทีซ่ นั นีแ่ ลนด์ เมืองแรนโช มิราจ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) รวม
ทั้ง ในระดับทวิภาคี ไทยและสหรัฐฯ มี
กรอบความร่วมมือหุ้นส่วน เชิงสร้างสรรค์
ระหว่างกัน (Creative Partnership) ซึง่ มุง่
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.mfa.go.th

: www.aseanthai.net
: www.thailand.prd.go.th
: www.ryt9.com
อ่านต่อฉบับหน้า

๔
วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

.
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ว
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ร
รอบ

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 ในเรื่อง
“ประสบการณ์นักปกครอง” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรม
การปกครอง พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง นายอ�ำเภอธัญบุรี และนายส�ำราญ
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง
ให้การต้อนรับ

วันจันทร์ท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

มอบหมายให้ นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายส�ำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้นได้
ให้เกียรติบรรยายพิเศษฯ

วันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

มอบหมายให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี

ปิดการศึกษาอบรมพร้อมทัง้ มอบวุฒบิ ตั รให้แก่ผทู้ จี่ บการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัด
อ�ำเภอ รุน่ ที่ 233 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕
วันศุกร์ท่ี 3 สิงหาคม 256๑
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมี นายส�ำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมี
นายวีนสั สีสขุ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการทะเบียน ตลอดจนมีผบู้ ริหารของวิทยาลัย
การปกครอง ร่วมในพิธีฯ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
นายส�ำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

มอบหมายให้นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง น�ำคณะผู้

บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำนักทะเบียนท้อง
ถิ่น รุ่นที่ 3/2561 ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66
พรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
นักศึกษาหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำนักทะเบียนท้องถิน่ รุน่ ที่ 3/2561

จัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายส�ำราญ
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรฯ และผู้บริหารของ
วิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ... ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ ๙ และเจ้านายไทยในโลซานน์”
รวบรวมโดย ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส
สำ�นั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จา
นุเบกษา
หนังสือเล่มนี้เป็นการน�ำบันทึกความทรงจ�ำ
ของ เกลย์อง เซ. เซไรดารีส ซึ่งเป็นครูส่วนพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาล
ที่ ๙ ที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระบรมราชวงศ์ตลอดระยะ
เวลา ๒๖ ปี มาเรียบเรียงใหม่และพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้ง
แรก โดยกล่าวถึงช่วงเวลาขณะทั้งสองพระองค์ยังทรง
ศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

“คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ�”

เขียนโดย แอนนี แมคคี และคนอื่น ๆ
จัดพิมพ์โดย เอ็กซเปอร์เน็ท
การมี “ภาวะผูน้ ำ� ” ไม่วา่ จะอยูใ่ นตัวบุคคลหรือ
จะอยู่ในองค์กร ล้วนถือได้ว่ามีคุณค่ามหาศาล เพราะ
เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ต่ อ การน� ำ มาซึ่ ง ความส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต
และความส�ำเร็จขององค์กร ยิ่งในโลกธุรกิจที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และยากจะคาดเดา
ผู้น�ำ คือ ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนและน�ำพา
องค์กร รวมถึงทีมงานฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความส�ำเร็จที่
รออยู่เบื้องหน้าได้เป็นอย่างดี

“เก่งพูดอังกฤษในที่ทำ�งาน”

เขียนโดย ฟินแมน สำ�นักพิมพ์ บิสคิต
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ หลาย
คนก็ท�ำงานร่วมกับชาวต่างชาติกันมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกค้า ผู้มาเยือน เพื่อนฝูง
ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในที่ท�ำงานจึงไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่
ขอบเขตเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือตีกรอบอยูก่ บั เฉพาะภาษา
ทีเ่ ป็นทางการเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสนทนาทีห่ ลากหลาย
สถานการณ์และความสัมพันธ์ด้วย
วิทยาลัยการปกครอง

๘
จดหมายข่าว “วิถธี ญ
ั บุร”ี ฉบับเดือน กันยายน 2561 เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการปกครองได้จัดให้มีการศึกษาอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรนายอ�ำเภอ หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
สํานักทะเบียนท้องถิน่ หลักสูตรก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีผผู้ า่ นการศึกษาอบรมทัง้ สิน้ ๗๕๒๐ คน และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการปกครองกาํ หนดแผนการศึกษาอบรม ๑๐ หลักสูตร ๙๗
รุ่น ในการจัดการศึกษาอบรมนี้ มีหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
จะได้นําเสนอในโอกาสต่อไป

พบ...บรรณาธิการ

สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

งด่/งอด่นงิเ

เงินด่อง(Dong)
เวียดนาม
ด่อง (อังกฤษ : Dong เวียดนาม đồng) คือหน่วยเงิน
ของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม
รหัส ISO 4217 VN D หน่วยย่อย 1/10 ห่าว
1/100 ซู สัญลักษณ์ ₫
อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาท = 71,005.89 ด่อง
(VND) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
เงินเวียดนามได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เหรียญและ
ธนบัตร โดยมูลค่าเงินที่มีทั้งเหรียญและธนบัตรก็คือ 200 ด่อง
(ฮายจ�ำด่อง) 500 ด่อง (นัมจ�ำด่อง) 1000 ด่อง (หมดหงิ่น
ด่อง) 2000 ด่อง (ฮายหงิ่นด่อง) และ 5000 ด่อง (นัมหงิ่น
ด่อง) ส่วนเงินตั้งแต่ 10000 ด่อง (เหมื่อยหงิ่นด่อง) ขึ้นไปจะ
มีเฉพาะธนบัตร คือ 10000 ด่อง (เหมื่อยหงิ่นด่อง) 20,000
ด่อง (ฮายเมือยหงิ่นด่อง) 50000 ด่อง (นัมเมือยหงิ่นด่อง)
100000 ด่อง (หมดจ�ำหงิ่นด่อง) 200000 ด่อง (ฮายจ�ำ
หงิ่นด่อง) และ 500000 ด่อง (นัมจ�ำหงิ่นด่อง)
เหรียญ มีราคา 200 ด่อง 500 ด่อง 1,000 ด่อง
2,000 ด่อง และ 5,000 ด่อง แต่เหรียญในประเทศเวียดนาม
ไม่ใช้กันแล้ว มีแต่ธนบัตรเพียงอย่างเดียว
วิธีค�ำนวณอัตราแลกเปลี่ยนคร่าว ๆ ระหว่างเงินด่อง
กับเงินไทยก็ให้เอาเงินบาทหารครึ่งหนึ่ง แล้วเพิ่มเลข 0 อีก 3
ตัว ก็ได้มูลค่าเป็นเงินด่องเวียดนามแล้ว อาทิเช่น 100 บาท

หารครึ่งหนึ่ง จะเป็น 50 แล้วเพิ่มเลข 0 อีก 3 ตัว จะเป็น
50,000 ด่อง (น�ำเมือยหงิ่นด่อง) 1000 บาท แลกเป็นเงิน
เวียดนามได้ 500,000 ด่อง (นัมจ�ำหงิ่นด่อง) ซึ่งนี่ก็เป็นการ
ค�ำนวณโดยคร่าว ๆ เท่านั้น เพราะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้
จะขึ้นอยู่กับช่วงที่ท่านแลกเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน
ตราระหว่างเงินบาทกับเงินด่องปัจจุบนั คือ 1 บาท = 500 ด่อง
รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใช้เงินด่อง แต่ สถาน
ที่ท่องเที่ยวทั่วไป โรงแรมเวียดนาม ร้านอาหารเวียดนาม ร้าน
ขายของที่ระลึก ก็ยังนิยมรับเงิน dolla
สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ที่ใด เราสามารถแลกเปลี่ยน
เงินได้ที่ สนามบินเวียดนาม หรือ ธนาคาร โรงแรมที่พัก และ
ร้านที่ได้รับอนุญาตให้แลกเงิน ร้านเหล่านี้จะเขียนอักษรสีทอง
ว่า “Hieu Vang” หรือ “Hieu Kim Hoan” ควรมีเงิน us เก็บ
ไว้และค่อย ๆ แลกใช้เมื่อหมด
หมายเหตุ 500,000 ด่อง หรือประมาณ 1,000 บาท
เป็นธนบัตรมีค่ามากสุด ไม่ควรน�ำมาใช้จ่ายกับร้านขายของ
เล็ก ๆ หรือตลาดทั่วไป

ที่มา https://sites.google.com/site/thiraphath147/
skul-nge

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

