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สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี เปน็พระชายาในสมเดจ็พระ 
มหติลาธิเบศร 'อดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก เปน็พระราชชนนใีนสมเด็จ 
พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร,์ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอัฐมรามาธิบด็บทร และ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชและเปน็พระอัยยิกาในสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนทรเทพยวรางกรู ^

พระองคม์พิระนามทีน่ยิมเรยีกกนัว่า สมเดจ็ยา ทัง้นีพ้ระองค์ยังได้ 
ประกอบพระราชกรณยีกจิเยีย่มราษฎรชาวไทยภเูขาทีอ่ากยัในถิน่ทรกนัดาร 
และไดพ้ระราชทานความชว่ยเหลอืผานทางเฮลคิอปเตอรพ์ระทีน่ ัง่ เปรยีบ 
เสมอินพระองคเ์สดจ็มาจากฟากฟา้ชว่ยใหพ้วกเขามวิิถีชวิีตทีด่ฃีืน้ชาวไทยภเูชา 
จงึถวายพระสมญัญานามวา่ “แมฟ่า้หลวง”

วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
มพิระอาการทรดุลง เนือ่งดว้ยมพิระอาการแทรกซอ้นทางพระยกนะ (ตับ) และ 
พรุะวักกะ (ไต)'ไม่ทำงาน พระหทัย (หัวใจ) ทำงานไม่ปกติ ความดับพระโลหิต 
ต่ําทำใหเ้กดิภาวะเปน็กรดในพระโลหติ คณะแพทยไัดถ้วายการรกัษาความผดิ 
ปกตขิองระบบตา่ง  ๆ รวมทัง้การฟอกพระโลหติดว้ยเครองไตเทยีมและกรอง 
สารพษิพีง่เกดิจากภาวะผดิปกตขิองพระยกนะ แตพ่ระอาการคงอยูใ่นภาวะ 
วิกฤต จนกระท่ัง เวลา ๒®.๑๗ น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนเีสด็จ 
สวรรคต สิริพระชนมายุ ๙๔ พรรษา

พระราชประวตั ิ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี มิพระนาม 
เตมิว่า สงัวาลย ์(ไม่มินามสกุล เนือ่งจากพระราชบญั^ขนานนามสกลุเริม่มใิน 
ป พี .ศ .๒๔๕๖) เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัอาทตีย์ท ๒ ๑ตลุาคมพ .ศ.๒๔๔๓ 
ณ. จังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรคนท่ี ๓ ในพระชนกชูและพระชนนีคำ มิพระภคิน ี
และพระเชษฐา ๒ คนชึง๋ไดถ้งึแกก่รรมตัง้แตเ่ยาว์วย คงเหลอืแตพ่ระอนชุาอ่อน 
กว่าพระองค ์๒ ปคีอิ คณุถมยา พระชนกชู มอิาชพีเปน็ชา่งทอง เปน็บตุรชาย 
ของคหบดี ช่ือ ชุ่ม (แต่ไ'ม่ทราบนามชองมารดา) มเิชือ้สายลบืมาจากผูด้เีกา่แถว 
ติกขาว มินวิาสสถานอยู่ใกลวั้ดอบงคาราม ผิงธนบุรี ส่วนพระชนนีคำ มมิารดา 
ชือ่ผา แต่ไม่ทราบนามของบดิา พระชนนีคำเป็นส'ตริท่ีรู้หนังลือช่ืงหาได้ยากใบ 
สมัยน่ัน จึงได้นำความรู้นีม้าสอนสมเด็จพระศรีนุคริบทราบรมราชชนน ีด้วยพระ 
อุปนสิยัทีช่อบการเรียนรู้ และการอา่นหนงัลอืตัง้แตยั่งทรงพระเยาว์ พระองค์จึง 
ทรงเป็นผู้ท่ีมิไหวพริบ แ'ละเฉลยืวอลาดและเชือ่วา่เหสา่เครอิญาตฝิา่ยพระขนน ี
ชองสมแจพระศรนีครนิทราบรมราชชนนมีเิชือ้สายชาวเวยีงจนทน ํ เนือ่งจาก 
ทางครอบครวันยิมรบัประทานขา้วเหนยีว ใบพระนพินธข์องสมเดจ็พระเจา้พี ่
นางเธอ  ̂ เจา้ฟา้กลัยาณวีฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ช่ืงให้ข้อมูล 
เกีย่วกบัถิน่ฐานเดมีชองครอบครวั คือ บา้นชา่งทอง ซ่ึงตรงกบัชมุชนขาวลาว 
ด้านใต้ชองธนบรีุ อบัเปน็ชมุชนชาวลาวทีม่ชิือ่เลยืงดา้นผมิอืชา่ง แตบ่จิจุบนั 
ชมุชนลาวตงักลาวไดย้้ายไปยั๋ง บา้นติทองรอบวัดสทุศันเุทพวรารามในปจ็จุบน้ ุ
ซึง่อาจเปน็ไปไดว่้าเครอืญาตใินพระนพินธน์ัน่อาจ'ลบืเชือ้สายมาจากชาวลาวที ่
เคยอาตยัอยู่ในชมุชนบา้นชา่งทองุดเ็ปน็ได้

พระชนกชูได้ถงึแกก่รรมต้ังแต่พระองคมิ์พระชนมายุ ๓ พรรษา และ  ̂
พระชนนคีำถงึแกกรรมเมือ่พระองคม์พิระขนมายุเพยีง ๙ พรรษา หลังจากนัน่ 
พระองคท์รงอยู่ในความอปุการะของบา้ซว้ย พ่ีสาวชองพระชนนีคำ ซ่ึงมิอาชีพ 
รับจ้างม้วนบหุร่ี และทำขนมชาย วันหน่ืง ญาตชิองครอบครัวพระชนกช ู มา 
แนะนำพระชนนีคำ ใหน้ำสมเดจ็พระศรนีครนทราบรมราชชนน ี ไปฝากคณุ 
จันทร์ แสงชูโต ซึง่เปน็ญาตแิละพระพีเ่ลีย้งใน สมเดจ็พระราขปด็จุฉา เจา้ฟา้ว 
ไลยอลงกรณํ ้กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระเชษฐภคินีในสมเด็จพระมหิตลา 
ธเิบศร อดลุยเดชวีกรม พระบรมราชชนก และพระ^ราชธิดาในพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กับ สมเดจ็พึระศรีสวรนิทุรีาบรมราชเทว ี พระพัน 
วสัสา'อยัยกิาเจา้ เพีอ่ถวายตวัเปน็ขา้หลวง ในขณะนับ่มพิระขนมายุเพยีง ๗-๘ 
พรรษา

พระราชกรณียกิจ
พระมหากรุณาธคุิณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนทีีท่รง 

มต่ิอชาวไทยและประเท'ศชาตินัน่ใหญห่ลวงมาก เพราะตัง้แต่ทรงเษกสมรสกบั 
สมเดจ็เจา้ฟา้มหดิลอดลุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ มิพระอุตสไหวิริยะสูง 
ใบการทรงงาบ เพ่ีอประโยชนสุ์ขชองปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล้า'

ผู้สำเร็จราชการแทนพ'ระองค์
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สมเด็จพระราช 

ชนนศีรสีงัวาลย้เปน็ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองค ์ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หวัฯ เสด็จ'พระราชดำเนนิเยือนประเทศต่าง ๆในหลายประเทศไดแ้ก ่
เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๐๒) อินโดนีเซีย พมา่ สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป (พ.ศ. 
๒๕๐๓) ปากิสถาน สหพันธ์มลายู นิวซีแลนด์ และออสเตรเลยี (พ.ศ. ๒๕๐๕) 
จีนและญีปุ่น (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออสเตรีย (พ.ศ. ๒๕๐๗) อังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๐๙) 
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (พ.ศ. ๒๕๑๐) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให ้ สมเดจ็พ'ระ๊ราชชนนศีรสีงัวาลย ์ เปน็ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองค ์ (จาก 
การปฏบิตัพิระราชภารกจิในฐานะผูส้ำเรจ็ราชการแทบพระองค ์ ต่อมาได้รับ 
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเปน็ “สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน”ี) 

การแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 
สมเดจ็ย่าทรงจัดตัง้หนว่ยและมลูนธิทิีส่ำคญัชืน้ดงันี ้
๑. หนว่ยแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี (พอ๒ว.) 

เปน็หนว่ย'แพทยอ์าสาเคลือ่นทีไ่ปในถิน่ทรุกนัดาร ประกอบดว้ย แพทย ์
ทนัตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุ และสมาซิก 
สมทบอีกคณะหน่ืง ซ่ึงไม่ได้รับล่ืงตอบแทน และ เนีย้เลีย้ง เงนเด๋ีอน

๒. มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี จดัตัง้เมือ่ 
๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพีอ่ทำขาเทยีมและพระราชทานใหแ้กผู่พ้กิารขา 
ขาดทีย่ากจนในชนบทโดยไมเ่ลอืกเชือ้ชาต ิศาสนา และไม่คิดมูลค่า ซ่ึงมูลนิธิขา 
เทยีมฯ นี ้ทรงกอ่ตัง้รว่มกบัสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวีฒันา กรม 
หลวงนราธวิาสราชนครนิทรโ์ดยพระองคท์า่นพระราชทานพระราชทรัพย์เปน็ 
ทนุประเติมในการก่อต้ังมูลนธิิและทรงดำรงตำแหนง่ประธานกิตติมคัก่ล้ีอีกด้วย 

๓. มลูนธิถินัยรกั'ษทีโ่รงพยาบาลคริริาชเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เพีอ่ใขเ้ปน็สถานทีต่รวจวินจิฉยัเด้านม

๔. ทรงบรจิาคเงินเพีอ่สรา้งโรงเรยีนกว่า ๑๘๕โรงเรียน และทรงรบัเอา 
โครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถมัภ์

๕. เสดจ็เยีย่มมหาวทียาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นการสวนพระองค์ เม่ือ ๑๙ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยการนึไ๋ดท้รงมา้เสดจ็เย่ียมชม “สวนบอก” มิ 
ศ. บรรเจิด คตกิาร และ ศ. ระพี สาคริก กราบทลูรายงานอนืง่ในขุณะเสดจ็อยู ่
ในมหาวทียาลยันี ้ สมเด็จพระราชชนนทีรงพอพระทยัเปน็อย่างย่ีง^ ถึงกับรับลัง 
กบัผูต้ดิตามวา่“เกษตรน้ีน่าอยูจ่รงิ ๆฉ ันควรจะได้มาเยี่ยมทีน่ืต่ัง้นานแล้ว.. 

การอนุรักษธรรมชาติ และสงิแวดล้อม 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี เป็นพระราชวงค์ท่ีโปรดุ 

ธรรมชาตมิาก ทรงสร้างพระตำหนกัดอยตงุ ชืน้บรเิวณดอยตงุ เน้ีอท่ี ๒๙ ไร่ 
๓ งาน ทีบ่า้นอกีอ้บา้กลว้ย อำเภอแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชยีงราย ด้วยพระราช 
ทรัพย์สว่นพรูะองคเ์องในพืน้ทีเ่ชา่ชองกรมบา้ไมเ้ปน็เวลานาน ๓ ๐ปี มิความสูง 
กว่าระดบันํา้ทะเลบา้นกลางบร้ะมาณ ๑,๐๐๐ เมตร โดยทรงเรียกพระตำหนก 
นีว่้า บ้านที่ดอยตุง ทรงพฒันาดอยตงุ และสง่เสริมงานใหช้าวเขาอกีดว้ย ตังนี ้

๑. โครงการพฒันาดอยตงุ เมอปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๒. พระราชทานกลา้ไมแ้กผู่ต้ามเสดจ็ และทรงปลกูบา้ดว้ยพระองค ์
๓. ทรงนำเมลด็กาแฟพนัธอุาราบกิา และไม้ดอกมาปลูก 
๔. โครงการขยายพนัธIุดย'วิธเีพาะเลีย้งเนีอ้เย่ีอหนอ่ไมฝ้ร่ัง กล้วยไม้ เห็ด 

หลินจือ สตรอเบุอร่ิ
๕. จดัตัง้ศนูยบ์ำบดั และฟน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ท่ีบ้านผาหมี 

ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแมส่าย จงัหวดเชยีงราย
พระมหากรุณาธคุิณของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชนน ี ท่ีทรงมิ 

ต่อชาวไทยและประเทศช'าตินัน่ใหญห่ลวงมาก ทรงมิพระอุตสาหวิริยะสูงในการ 
ทรงงาน เพีอ่ประโยชนสุ์ขของปวงซับชาวไทยทุกหมู่เหล่า

วทิยาลยัการปกครอง
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ความร่วมมืออาเซียน -  สหรัฐฯ 
ด้านการเมืองความมั่นคง อาเซียนและ 

สหรัฐฯ เน ้นยํ้าถ ึงความสำคัญของการร่วมมือ 
กับประเด็นท้าทายต่าง  ๆ ได้แก ความมั่นคงทาง 
ทะเล รวมถึงการประมง เบบ การก่อการร้ายแล

 ̂ ^  ตอนมองอๆเฃยน 
[ ๓^๐)องศ'ไ

อาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖0 (ค.ศ. ๒๐๑๗) ณ รน๓๓!โ แลแ ศูนย์การ 
ประชุมนานาซาติฟิลิปปินส์ (?100  กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีทรั๋มปิ ที่ได้ 
มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ คร้ัง 
แรก โดยมืประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) สหรัฐฯ ยืนยันจะร่วมมือกับอาเซียน

อาเ#ยนกับประเทศค่เจรจา... ฬหรัรอเมริกา
ต่อจากฉบบที่แล้ว

แนวคิดสุดโต่งรุนแรง ความมั่นคงทางสุขภาพ การ ในการ^สริมุสร้างเสถึยรภาพ ความมันคง และ 
ค้ามฺนุษย การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการ ความมังคังไนภูมิภาคโดยอาเซียนขอให้สหรัฐฯ 
เปลยนแปลงของสภาพภูมอากาศ สน ับสน ุนอาเขยนในประเด ็นสำค ัญ   ๆ อาท ิ

ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและสหรัฐฯ มีการ อาซญากรข้ามซาติและการก่อการรัาย 
จัดทำแผนงาน”ความร่วมมีอด้านการค้าและการ การพ ัฒ นาเศรษฐฬ ิต ิจ ิท ัล การเสริม
ลงทุนภายใต้กรอบ ร^/\ผ -  บ.ร. 7โล(ะเ6 ลกบ สุร้างศักยภาพซองบุคลากรด้าน Î\/1ร1V1&ร การ 
เกV6ร■ :̂ทก6 ก1: โI'ลIาก6VV0โ̂  ̂ โ66ทก6 ก1: ส่งเสริมการใซเทคโนโลยและนวัตกรรม และ
เป ็นประจำท ุกป ี เพ ื่อขยายความร ่วมม ีอห าง การส่งเสริมความร่วมมือด้านเสุาวัซ ินและการ 
เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ มี บ.ร. /\ร^/\ผ สุ '̂สุ'  ̂ (^) สหรัฐฯ ยำถึงความสำศัญของการค้า 
^Xเวลกบ6 บุ ^00ก01าา!0 ^ก5ล561าา6ก1: (^๓) ทเปิต เลร เปนรรรม และตางตอบแทน (0}วุ6ก, 
เ ก เ ป ล ซ ง เ ป ็ น ฃ อ เ ส น อ ภ ู า ย ใ ต -  บ.ร. โล!!- ลกป I-6̂ I1วI-0̂ ล̂  โเ-ลป6) โดยไม่ควร
11^;\ โดยม ืสาระสำค ัญ ฺท ี่เน ้นการวางรากฐฺาน มิประเทศใดเอาเปรียบสหรัฐฯ ฝ่ายเดียว^ (๓) 
สำหรับอาเซียนเพื่อเข้าสูความตกลงด้านการคาที่ ส ห ^ฯ  ขอให้อาเซียน ช๐V^0ป: เกาหลีเหนือใน 
มิมาตรฐานสูง ซึ่งป็จจุบณอาเซียนและสหรัฐฯ อยู่ ทุกด้าน เพราะถึอเป็นภัยคุกคามของโลก ขณะ 
ระหว่างการหารือเพื่อให้สามารถยอมรับหลํ้กการ ท ิอาเซ ียนประณามและแสดงความห ่วงก ังวล 
ร่วมกันได้ นอกจากนิ สหรัธฯ ได้จุ้ดตง ^0กก6^บ อย่างยงต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ 
06ทบ6โ ที่กรุงจาการ์ตา ภายฺใตข้อรัเริ่ม7 รงการ และประสงค์จะเห็นการแก1 ขปิญฺหาโดยสันติ 

-บ1  ^0กก6^บ” เพอให้เป็นจุดประสาน ทงสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของกกูร
งานด้านธุรกิจ พลังงาน นวัตกรรม และนโยบาย ผดุงไว้ซีงกฎและกติกาในทะเลจีนใด้ โดยยืดหลัก 
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกซนของอาเซียนและ บ(^^1-05 ๑๙๘๒ และสนับสนน'^ห้มิการเจรจา 
สหรัรฯ อีกทั้งยั๊งกำหนดให้สิงคโปร์และกรุงเทพฯ ^ 0 ^  เพือเสริมสร้างสันติสุขในพืนทื ไทยกล่าว 
เป็น รบโลบ65!  ̂ ^0^ลป0ก ในเรองน โดยการ ถึงความสำคัญของสหรัฐฯ ในฐานะห้นส่วนทาง
ดาเนินงานของ 51:โล1:65!0 1-๐0ลป0ท จะอยู่ภาย ยุทธศาสตร์ซีงสามารถร่วมมิอฺกับอาเซียนในการ 
ใต้การกากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัรฯ ธำรงไว้ซีงความมันคง มังคัง ยังยืนในภูมิภาค ไทย 
อน่ึง การค้าระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ในี้ปิ ๒๕๖๐ ตระหนักถึงความสำ/ญทางยุทธศาสตร์ภ ูม ิภาค 
(ค.ค. ๒๐๑๗) มิมูลค่า ๒๔๘ พนลานเหรยญ อินโด-แปซีฟิกทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความ 
สหรัฐ โดยอาเซียนล่งออกไปสหรัฐฯ ๑๗๐ พน มั่นคง และสังคม และเห็นความสำคัญของการส่ง 
ล้านเหรียญสหรัฐ และนาเข้าจากสหรัฐฯ ๗๘ พ้น เสรีมความร่วมมือทนำไปสู่ ความฟอมโยงของทั้ง 
ล้านเหรียฌสหรัร สองมหาสมุทรบนพื่นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ด้านสงคมและวัฒนธรรม สหรัฐฯ ให้ความ ของทุกประเทศในภูมิภาค ^ ^
สำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาค ^ การประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสอาเซียน -
ผ ่าน*'การให ้ความร่วมมือในโครงการตาง  ๆ สหรัฐฯ ครังที ๓๑^(๓๑รบ -  บ.ร. อ!ล-
อาทิ การให้ท ุนการศึกษาฟุลไบรท์ โครงการ ๒506) ระหว่างวันทิ ๒-^๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
'|'๐นก5 ร0น1:!า6ลรบ /Vร!ลก 16ลป6 โร เก!บ!ลบ!V6 (ค.ศ.๒๐๑๘) ทีกรุงกัวลาสัมเปอร์ มิประเดนสำคัญ 
(V5^ทั้แI) ซ ึ่งเป ็นการรวมตัวของผู้นำเยาวชน ดังนื (®) ความมนคงทางทะเลฟ้นประเด็นที่ยัง 
อายุระหิวาง ๑๘ -  ๓๕ ปี ในอาเขยนทมฺความ มิความห้าทาย โดยเฉพาะการทำประมงแบบผิด 
คดรเริ่มสร้างสรรค์ เพอิจัดการกับความทาทาย กฎหมาย การขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
สำคัญของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ อาเซียน 4,4^ ด้®ที'’''*า'’ง*^ม^"*'^^ม^ด้^*'’®̂  สหรัฐฯ

การบร ิหารจ ัดการและการบรรเทาผลจากม ัย การพัฒนาแนวคิดอินโด-แปซิฟิก^ ควรให้ความ 
พิบตทางธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรนํ้า สำคัญมับ ๓ ประเด็น คือ ความมันคงทางทะเล 
ผ่านความร่วมมิอในกรอบสหประซาชาติกรอบอนุ เศรษฐกิจและความเขีอมโยง และการเสริมสูร้าง 
ภูมิภาคและความร่วมมอระตับทวิภาคื ขีดความสามารถและธรรมาภิบาล ใบขณะที่ไทย

พฒนาการสาคบ่น มิความเห็น ว่าแนวคิดอินโด-แปซิฟิกควรให้ความ
ก7 ประชุ่มสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัย สำคัญกับความเป็นแกนกลางของอาเซียน การใช้ 

พ ิเศษในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความส้มพันธ ประโยชน์จากกรอบ^และเป็นประโยชน์กับทุก

วิทยาลัยการปกครอง

ประเทศและไม่มิความขัดแย้ง (๔) สหรัฐฯ พร้อม 
ให้การสนับสนุนการต่อด้านการก่อการร้าย การค้า 
มนุษย์ การค้าส้ตว์ป่าการใช้อาวุธเคมิ และความ 
มั่นคงทางไซเบอร์ (๕) สหรัฐฯ ประสงค์จะเพื่มพูน 
การค้า การลงทุน ความเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่าน 
ศูนย์ 00ทก60บ และจะเพื่มความร่วมมือ
กั้บอาเซียนในด้านนวัตกรรม เศรษฐกิจดีจิทัล 0  
และ ๔บเา เกปนรบโ!ลเ โ!6V๐(นบ!๐ก (๖) สหรัฐฯ 
ยินดีร่วมมือกับอาเซียนด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อืม 
การประมงที่ยั่งยืน และการจัดการมัยพิบัติอย่าง 
ต่อเนึ่อง

สถานะล่าสุด
การประชุมรั้ฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

มับประเทศคู่เจรจา (/\ร5;\ผ โ̂ อรบ-เฬ!ท!รบ6 โ!ลI 
0๐กบ6โ6ท06ร ผฺ!บเา อ!ล(๐ฐน6 โ’ลโบก6 โร: 
?V!^+๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. 
๒๐๑๘) ท่ีสิงคโปร์ มิประเด็นสำคัญ ตังนี้

(๑) สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน 
สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล รวมั่ถึงให้ความสำคึ๋ญ 
กับความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยสหรัฐฯ แจ้งว่าจะ 
เสนอร่างแถลงการณ์ร่วมของผู้นำวาด้วยความ 
มั่นคงทางไซเบอร์ (^ร^;\ผ-บ.5.1ลลช6โร รบลบ6- 
๓ 6 กบ ๐ก ^V1ว6โร6^นโ!บV)ในการประชุมสุดยอด 
อาเซียนในเดอนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. 
๒๐๑๘) (๒) อาเซียนและสหรัฐฯ เน้นการเสริม 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจผาน/Vรธ*\ผ-บ.ร. 
^0กท6^บ เวโ๐5โล๓ ๓ 6 และให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนา อ!ฐ!บล1 ^00ก0๓)โ และ /ฬรเฬ^ร (๓) 
สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความใกล้ชิด 
ในระตับประซาซน ผ่านโครงการ ไ^ร ;̂\แ1 และ 
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และให้ความช่วย 
เหล ือด ้านมน ุษยธรรมและการจัดการม ัยพ ิบ ัต ิ 
(๔) สหรัฐฯ สนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของ 
อาเซียนในืภูมิภาค (/\ร^;\ผ ^6กบโ^^!บฺV)ในอินโด- 
แปซิฟ ิกเพ ิอสร้างอ ินโด-แปซีฟ ิกท ี่มส ้นต ิภาพ 
และเสถึยรภฺาพ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อล่งเสริมความร่วมมื้อภายใด้แนวคิด 
อินโด-แปซิฟิก จานวน ๑๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภูาพฺในการประชุมสุด 
ยอดอาเซียน -  สหรัฐฯ ครั้งที่ ๖ (๖บเา /\ร6;^ผ -  
บ.ร. รน๓๓!บ) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(คู.ศ. ๒๐๑๘) ท่ีสิงคโปร์ ซึ่งในการประชุมครั้ง 
นี้ จะมิพิธีล่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้ 
มับประเทศไทย

พัฒนาการของการเป็นหุ้นส่วนความร่วม 
มือระหว่างอาเซียน กับ สหรัฐฯ ในอนา/เตคงจะ 
เพื่มคุวามร่วมมือในด้านต่าง  ๆ มากยิ่งขึ้น จาก 
การที่อาเซียนมิประชากร ๖๐๐ ล้านคน กับการ 
เป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งอาหารของโลก รวมทั้ง 
ทรัพยากรต่าง  ๆ อิกมากมาย

เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : VVVVVV.กา/ด.̂ 0.1:1า 

: \/VVVVV.̂ 560ก(|าฉ1ก61:

: VVVVVV./3ค์̂ ๙X๐/ฑ์



(5^ รสิธัเษชุรี

I *

. | ^วฟิ โิยทศัน ์ -
ว ^ ^ ลัยการปกครอง &ฬ&

' เป น ^ ถ า บ ้น แ ฟ '^ ภ า -ร เ ^ ย น ร ู้ 
ตามหภ้ฑ6 ร ร ม า ภ ิ บ า ค ว า ม เ ป ็ น เ ส ิ ศ  

ต้านภารพโฒนาบุตภาฑรโห้มีฬมรรภนะฬูง
1า ตร'อง

"แอะมุ่งสู่ตาามเป็น^าภอ”

ไ ^ ^ ^

พลเอกอนพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕ และรุ่นที่ ๗๖ โดยมี ร.ต.ท.อาท ิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการ 
ปกครอง กล ่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๑๐  สำนกบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง คลอง ๙ อำเภอสำลูกกา จังหวัด 
ปทมธานี

วันอังคารที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๑
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญณะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเป ิดการศกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ^ห ญ ่บ ้าน  
รุ่นที่ ๑-๔/ ๒๕๖๒ รวม ๔ รุ่น โดยมีนายเอกโอสถ รักเอ ียด รองอธิการวิทยาลัย 
การปกครอง กล ่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑ ๐ ๐  ปี มหาดไทย 
ว ิทยาล ัยการปกครอง อำเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง ต่อ หน้า ๕



วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ร ฺ® ธ ัณ ูช ุ^  ๕

นายบุญธรรม เลิศสฃีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
^  ’ บรรยายพิเศษให้กบนักสืกษาหลักสตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕โดยมี

นายสำราญ นันทนีย์ อธ ิการวิทยาลยการปกครอง และผ ้บร ิหาเ 
ของวิทยาลั้ยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห ้องป ระช ุให ญ ่ ชั้น ๔ 
อาคารสำนักอธิการ ว ิทยาล ัยการปกครอง อำเภอธัญบุร ี จังหัวัด 
ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ร^ต.ท.อาทิตย์ บุณญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
เป ีนประธานในพิธ ีเป ิด^รงัการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 

โดยมีร้อยตำรวจโทภพชนก ซลานุ'เคราะห์ ผ ้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท ี่ 
กล ่าวรายงาน และมีนายสำราญ นนทนีย์ อธการวิทยาลัยการปกครอง 
ตลอดจนผู้บรีหารชองกรมการปักครอง ร่วมในพิธีฯ พ  ห้องประชุมอาคาร ,
อนุสรณ์ ๑ ๐ ๐  ปิ มหาดใทย วิทยาล ัยการปกครอง อำเภอธัญบุร ี จงหวัดปทุมธานี 1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีฤรมการปกครอง

มาเป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยจานะให้ก ับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕ และรุ่นที่ ๗๖ หลังจากนั้นไต้บรรยายพิเศษให้ 
กับนักศึกษา โดยมีนายสำราญ นันทนี๊ย์ อธ ีการวิทยาลัยการปกครอง กล ่าวรายงาน และมีผ ู้บรึ๋หารชองกรมการปกครอง ร่วมในพิธีและ 
ร่วมรับพิงการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ ว ิทยาล ัยการปกครอง อำเภอธญบุร ี วังหวดปทุมธานี

ฟ ^ ^̂̂^̂ ^̂X

วิทยาลัยการปกครอง



^  รถีธัณชุรี

๓ วิธ ีแก ้ป ้ญหาแอปฯเด ้ง แอปฯหลุด
บนสมารทโฟน /^กชโ0เ(ะเ

ฝายนวัตกรรม

หากอาการ^ดิมยังปรากฏอยู่ ลองลบแอปฯ น้ันออกไป แล้ว 
ดาวนโหลดมาติดต้ังใหม่ จากน้ันลองเปีดใช้งานอีกคร้ัง ก็จะสามารถ 
■ ใช้งานได้ปกติ

๒. ใซแ้อนดรอยดแ์ลว้แอปฯ เดง้หลดุมาหนา้โฮม แก ้
อยา่งไร?

มีสาเหตุมาจากหน่วยความจำ หรือ แรม \1\4 ในมีอถือของ 
เราเหลือไม่ฌียงพอ เพราะแต่ละเคร่ืองจะมี โ̂ /\(\/เ ท่ีจำกัด ซ่ึงป้ญหา 
แรมไม่พอน้ี มักเกิดจากการท่ีเราเปิดแอปฯ หลาย  ๆ แอปฯ พรอม 
กันมากเกินไป ก็เลยทำให้ /ปฬ ไม่เพียงพอท่ีจะรันแอปฯต่อไปได้จึง 
เด้งออกวิธีการปัญหาน้ี คือ ปิดแอปฯ ท่ีไม่ได้ใช้งาน โดยทำตามดังน้ี

สมาร์ทโฟนเมื่อใช้ติดต่อกันไปนาน  ๆ ม ักจะเจอกับป ัญหาแอป 
พลิเคซั่นหลุดหรือเด้งหรือค้าง ออกมาหน้า แ อ ๓ 6 โดยที่เราก็ไม่รู้ว ่า 
สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่

สาเหตุที่เป ็นไปได้อาจจะเป็นที่ด ัวแอปฯนั้นเกิดทำงานผิดพลาด 
หร ืออาจจะเก ิดจ ฺากการท ี่แอปฯ น ั้นเช้ากันได้ไม่ด ีก ับมีอถือของเรา 
ห ร ือบ างท ีเป ็น ท ี่ระบ บ ป ฏ ิบ ัต ิการของส มาร ์ท โฟ นเราเองย ังไม ่ได ้ 
อัพเดท รวมถึงตัวแอปๆ เองอาจจะยังไม่ได้อ ัพเดทเป็นเวอร์ซ ั่นล่าสุด 
จึงทำให้แอปฯนั้นไม่สามารถใช้งานได้ เรามีวิธ ีแกไขปัญหาอาการผด 
ปกติ แอปฯ หลุด แอปฯ เด้งบนมีอถือ /^กฟโอฬู มาฝากกัน

๑. มอืถอืแอนดรอยด ์ เขา้ใชแ้อปฯ ไม่ได้ ทำไงด?ี
วิธีแกไขเบื้องด้นคือ ให้ลองทำการบังคับให้แอปฯหยุดการ 

ทำงาน จากนั้นเคลืยร์แคซและช้อมูลของแอปฯดูก่อนโดยวิธทำมีดังนี้

]โ * ^ ■* . สั̂̂ '

 ̂๑. กดปมพีงก์ขั่นที่โขว์หน้าต่างบนเครื่องทั้งหมดบนดัวเครื่อง 
ข ่เมนี้ม ักจะอยูช ้างซ้าย หรือ ช ้างขวาของปมโฮมแล้วแต่รุ่น แล้วแต่ 
ยี่ห้อ

^๒. เมื่อกดแล้วบนหน้าจอก็จะโขว์ว่าเราเปิดใช้งานแอปฯ ใดอยู่ 
บัางทั้งหมด

๓. ทำการปิดแอปฯ ที่ไม่ได้ใช้ไปซะ หรือเลือก 0๒ลโ ลแ ก็ได้
๔. จากนั้นลองเช้าแอปฯ ที่เราจะใช้งานอีกที ก็จะสามารถรัน 

ได้ตามปกติ
๓. นอกจากน ี้ย ังสามารถใช ้ว ิธ ีเคล ียร ์แรมบนม ือถ ือ โดยใช้ 

พ ีแจอร์เคล ียร์ ( ^ .VI สำหรับมีอถือแอนดรอยด์บางรุ่น หรือเลือกใช้ 
แอปฯ เคลืยร์แรมอย่าง ^^^6ลก6โ หรือ ^^6ลก VIล5เ:6โ หรือ โลร1: 
?^6ช๐01: ก็จะหรืออัปเดตระบบปฏิบัติการไป สันนิษฐานว่า อาจจะ 
เก ิดจากการที่ม ีอถือของคุณไม่สามารถเช ้าก ันได้ก ับแอปๆ ดังกล่าว 
สเปคมีอถืออาจส ูงไม่พอที่จะรันแอปๆ นั้นได้ ซึ่งวิธ ีการแก้ไขก็คือ 
ต ้องรอให้ผ ู้พ ัฒนาแอปาทำการปรับปรุงและอัปเดตให้ใช้งานได้ครับ

๑. เร่ิมแรกให้ไปท่ี เมนูการตุงค่า (561:1:๒ฐ)
๒. กดเลือก เมนูแอใ.)พลืเคซ่ัน (/\[ว[วร)
๓. กดเลือก แอปา ท่ีมีปัญหา ในรู่ปดัวอย่างด้านล่างคือแอปา 

เ500ฐ16 □ าโ0๓6
๔ .̂มองหา ข่เมบังคับหยุด (โ0๓6 0๒56) ท่ีอยู่ช้าง  ๆ ข่]มถอน 

การติดต้ัง (บกเกร1ลแ) แล้วกด ๑ คร้ัง
๔. มองหา แถบเมนูหน่วยความจำ (51:01'3ฐ6) กดเช้าไปแล้วกด 

ปฺมเคลืยร์แคซ (^^6^โ ^^^[า6) และ ปมเคลียร์ขอมูล (^^6^โ (ย่ล1:ล)
๖. ทดลองเปิดแอปา อีกคร้ัง เพ่ือดูว่าปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไข ท่ีมา .- Iา1า:|ว://VVVVVV.!1:กธ\/V5๒๔̂ ^̂ 5.̂ 0Iา̂ ไ/๒0(̂ )๘/0๘/0ก̂ I|■ 0Î I-&I'I'0|■ / 

แล้วหรือยัง
วิทยาลัยการปกครอง



ธัญชุรี ๗

ห ัวใจของการพ ัฒ นาองค ์กรค ือ  การจ ัด ก ารท ร ัพ ยาก ร 
มน ษย ์ หากองค ์กรใดม ีทร ัพยากรบ ุคคลท ี่เข ้มแข ็ง องค ์กร 
น ั้นย ่อมม ีประส ิทธ ิภาพ ในการบร ิห าร เพ ราะอ น าคตข อง 
องค ์กรอย ู่ในกำม ือพ น ักงาน  องค์กรจะ^ เติบโต มั่นคง 
ห ร ือล ่มส ลายอย ู่ท ี่คน ค ิดคน จ ัดการท ั้งส ิ้น  แล ะจะจ ัด ก าร 
อย่างไร หน ังส ือ เล ่มน ี้ม ีคำตอบ...

มนษย์แนวกางใหม่

^ น ั^ ^ ^ '̂ 151 -1^(08*) { แ .......  - .- )'̂ ผ5ก116เ84ษ6

‘‘กลยูทธ ์ค ืออะไร’’
เรียบเร๋ึยงโดย วิพุธ อ่องสกุล 
สำนักพิมพ์บัวเงิน

กลย ุท ธ ์ค ือการค ้น ห าว ิธ ีการใน การสร ้างค ุณ ค ่า 
ภายใต ้สภาวะการแข ่งข ัน  และการห าว ิธ ีการเก ็บ ค ุณ ค ่าด ัง  
กล ่าวไว ้ก ับองค ์กรเองและกลย ุทธ ์ค ือส ิ่งท ี่อธ ิบายว ั้ธ ีการท ี่ 
องค ์กรจะตอบสนองต ่อการแข'งข ันและสามารถ มีผล
การดำเน ิน การท ี่เป ็น เส ิศ

 ̂ กลยกุ8 
1 คอื0: ธI 1ร

I
1 * 121

๘00ส)ๅล

“เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร” 
เขียนโดย สรีรัตน์ ทองอินทร์ 
สำนักพิมพ์บสคิต

การส ื่อสารต ้วย ๓ ลแ ภ าษ าอ ังก ฤ ษ  ม ีความส ำด ัญ  
แ ล ะ จ ำ เป ็น ต ่อ ท ุก อ ง ค ์ก ร  น อ ก จ า ก จ ะ ก 'อ ใ ห ้ เก ิด  
ประส ิทธ ิผลของงานธ ุรกรรมต ่าง  ๆ แล้ว ย ังน ำมาซ ึ่งความ 
ป ระห ย ัด  รวม ท ั้งความ ส าม ารถใน การแข ่งข ัน และค วาม  
เจร ิญ ก ้าวห น ัาต ่อไป ไต ้อย ่างม ั่น คงและการเข ียน  5 -๓ ล11 
ภ าษ าอ ังก ฤ ษ  อ ย ่างม ือ อ าช ีพ ถ ือ เป ็น ค ว าม ส าม ารถ ห ล ัก  
อ ีก อ ย ่างห น งข อ งค น ท ำงาน ใน อ งค ์ก รย ุค ให ม ่ อย ่างไม' 
ส ามารถห ล ีก เล ี่ยงไต ้

ข®ึนอเืมล 
ฑษาช■ งกฦษ

1'บบฮ0โน่8
^1^01๒55101101“!๚สแพฝร์เก9

วิทยาลัยการปกครอง
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สวัสดีครับ...เร่ิมปีงบประมาณใหม่ 
๒๕๖๒ วิทยาลัยการปกครองก็เร่ิม 
๐ป' การศึกษาอบรมของปีงบประมาณ 
ใหม่เซน่กัน โดยเร่ิมทีห่ลกัสตูรกำนนั 
ผูใ้หญบ่า้นกอ่นเนือ่งจากตอ้งจดัการ

สำหรับปีนีเปินปีที ๓ ทีจัดอบรม เริมจัด 
อบรมต้ังแต่ต้นเดือนน้ี โดยอบรมท่ีส่วน 
กลาง ๘ ร่น และอบรมในส่วนภมิภาค

อีก ๘ รุ่น รวมผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑,๕๐๐ คน

^สำหรับเน้ีอหาภายในจดหมายข่าว 
ฉบ้บน้ีประกอบต้วยข่าวความเคล่ือนไหว 
ของการดำเนนิงานของวทิยาลยัการ 
ปกครอง ความรู้ทางวิชาการและเทคนิค 
การใข้งานทางคอมพิวเตอร์/โทรกัพท์ 
ต่าง  ๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

สำราญนันทนีย์ 
อธิการวิทยาลยการปกครอง

มีสูมาซิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังหมด ๑ คน แต่การเลือกต้ัง 
คร้ังน้ันเป็น '‘‘การเลือกต้ังทางอ้อมคร้ังแรกและคร้ังเดียวของ 
ไทย” ตราบจนป้จจุบัน กส่าวคือ กรมการอำเภอ ไต้ดำเนิน 
การเลือกต้ังผู้แทนตำบลข้ึนท่ัวประเทศในวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง 
วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖^จากน้ันผู้แทนตำบลก็จะ 
ไปเลือกสมาซกสภาผู้แทนราษฎรอีกข้ันหน่ืง

V : V{/1/01^2 ทร1,เ1
{ / { / { / { / { / ร ํ & [ โ &  . 0 ^ 0

การเลือกตั้ง ส .ส . ครั้งแรกของโทย
การเลือกต้ังสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย 

คร้ังแรก เกิดข้ึนเม่ือูวันพธท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ 
ท่ีมาของการเลือกต้ังคร้ังน้ันเกิดจากการท่ีนายกรัฐมนตรีขณะ 
น้ัน คือ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา แถลงตอรัฐสภาว่า 
รัฐบาลไต้ปราบกบฏบวรเดชลงไต้เมอวันท่ี ๒๘ ต̂ ลๅคม 
เม๊ือบ้านเมืองสงบแลว จึงจำเป็นต้องมีการเลือกต้ังข้ึน

ในขณะน้ันประเทศไทยยังใข้ซ่ือว่า “สยาม” แปงการ 
ปกครองเป็น ๗๐ จังหวัด โดย ส.ส. ท่ีไต้รับคัดเลือกเข้าไปใน 
สภามือย่ ๒ ประเภท ประเภทแรกคือ พระมหากษัตริย์ทรง 
แต่งต้ังข้ึน จำนวน ๗๘ คน และประเภทท่ี ๒ มาจากการเลอืก 
ต้ังอีก ๗๘ คน โดยประเภทท่ีเลือกต้ังน้ัน ส่วนใหญ่ประซาซน 
สามารถเลือกผู้แทนไต้จังหวัดละ ๑ คน แต่ก็มืบัางจังหวัด 
ไต้มากกว่าหน่ึงคน ได้แก่ เขียงใหม่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
นครราชสีมา มืผู้แทนไต้ ๒ คน และ จังหวัดพระนครในขณะ 
น้ัน กับ อุบลร'าซธานี มืผู้แทนไต้ ๓ คน โดยคำนวณจาก 
จำนวนประชากร ๒๐๐,๐๐๐ คน ต่อการมืผู้แทน ๑ คน รวม

2/ระ&ๆ2 ^ 7!^ ฑ23  ̂ : อ®บดืกรม]กๆรปกครอง ^ 1 ^ ก 2 ^  : รองอ®บคึกรมกกรปกครอง
2̂ ร'ร'12^^^กๆร' ; นเกยสำราญ นํเนเทนิเย์ อ®.วปค. 2ๆร'ร'ก^'^กๆร'2^7 ๆ̂ร' : 'นายนเพพร วระ:กุล

กอ^2ๆร'ร'ณ,'^กๆร' : นายนพพร วีระ:กุล ทน.ฝ.นกเ. ก'อ^2ๆร"ร'ณ,''^กๆร' : 2 1 ร ะ ' ซ ^ 'ส ัม ๆ นายรกข•ร''ซร์ เ•พีร!'ร์ไพ*คูรย์, น.ล.'ร''ชรกกรถเ บุญแคง, นายยรรยง เลคไ.ครกุล
^/ๆยจ^'ส่^ : น.ล.กรองแก้ว พีมฬเจรญ, นางสิริพงค์ จ้นทร์โพ'®, น.ล.คึริล้'กใฟ-ถเ ลับไพริ 0^ย' '̂^^2^อ7ๆ23๚  ̂ ; นายราช'ร'ชร์ เพีชริไพ*คูรย, น,ล.ละ:วีวรรถเ จ่ารัลไว 
^/ๆย^^'1 ; นางลาวลุมครก ชนะ:สิท®, นกยมนดํเชัย เสัอคึคร ย'ฆ่^^ภๆาๆ : พ.อ.อ.คักดิ้ชาย แย้มทล่ังทรัพย์, นายคุลก้'ทร บุญเคึม, นายลุเทพ พีนผง
0^ยร'ว2ๆร'ๆม2ๆ'กฅๆๆม : น,ล.'ร'ชราภรถเ บุญแดง, นายดุลภัทร บุญเคึม

'̂ 'กยๆ'ก^กๆร2/กด'ร''อ'^ : ๑๒๙ ทบุ่ ๒ ค.รังสิต อ.®ญบุริ จ.ปทุม®กนึ ๑๒๑๑0 โทร 0 ๒.5:๙๙ ๑๙๑๓-.ะ? กายไน ๒๒๙, ๒๓๙ 
ม')ๆ^ ; โรงพีมพีอกลารักษาคึนแดน กรมการปกครอง อ.สำลูกกก จ.ปทุม®านิเ จ่กนวนพีมพี ๒,๙00 ฉบบ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

วิทยาลัยการปกครอง


