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ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่
พร้อม ส.ค.ส. พสกนิกรชาวไทย

ในหลวง’พระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. พสก
นิกรชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส.
๒๕๕๙ และพระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทย “ให้มีกำ�ลัง
กายที่แข็งแรงมีกำ�ลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทัน
อยู่เสมอ”
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทาน ส.ค.ส. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่ง
พระองค์ ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว
ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง กลางภาพ ส.ค.ส. มีพร
พระราชทานว่า “ให้มีกำ�ลังกายที่แข็งแรง มีกำ�ลังใจที่เข้มแข็ง
หนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ” ด้านบนของ ส.ค.ส.มี
ข้อความว่า “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง
มีตราพระมหาภิไชยมงกุฏ และผอบทองประดับ ด้านล่าง
ของภาพมีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอกสีฟ้า มีข้อความ
ภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษรสีเขียวว่า “ขอจงมีความสุขความ
เจริญ”และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง
ว่า “Happy New Year” ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีฟ้ามุม
ด้านล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค.2558
มุมด้านขวามีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา

๒๕๕๘” กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพ
ใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านละ 2 แถว รวม 396 หน้า
ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำ�รัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยใน
โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า “ประชาชน
ชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่ง
ความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข
ความเจริญ และความสำ�เร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา
ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่
ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความ
สมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียม
ตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่
นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำ�ลังกายที่แข็งแรง มีกำ�ลังใจที่เข้มแข้ง
หนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำ�พาตน
ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึง
ความสุขความเจริญ และความสำ�เร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จง
คุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้
มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน”
จากที่ : http://www.dailynews.co.th/royalnews/370401
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พื้นฐานของประสบการณ์ที่อาเซียนมีมาก่อนหน้าเพื่อจะสามารถ
๓๖
สมพงษ์ มหาวังษ์

ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งเดียว
ของการรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นการประกาศอย่างเป็น
ทางการต่อประชาคมโลก ในการก้าวต่อไป อาเซียนได้พยายาม
วางแนวทางเพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการรวมตัวของประชาคม
อาเซียนจะยังคงดำ�เนินต่อไปในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เพื่อสร้าง
ประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีการรวมตัวที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ตามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN
2025: Forging Ahead Together) มีสาระสำ�คัญระบุว่า ผู้นำ�
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.
๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา ได้แก่ การเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม โดยวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ได้ระบุภาพรวมของอาเซียนในอีก
๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งจะต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งใน
ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม
โดยประชาคมอาเซี ย นจะต้ อ งเป็ น ประชาคมที่ มี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง (people-certred) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา
(rules-based) มองไปข้างหน้า (forward-looking) และภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมและได้รับผลประโยชน์
ที่เป็นรูปธรรม
ประเทศสมาชิกมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ อย่างทันท่วงทีและให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
เพื่อที่จะขับเคลื่อนประชาคมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมที่ให้
ภูมิภาคมีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ มีความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีความมั่งคั่งร่วมกัน อีกทั้ง
มีความก้าวหน้าทางสังคม ตลอดจนมีการส่งเสริมผลประโยชน์
แบบอย่างที่ดีและเจตจำ�นงของอาเซียน
อาเซียนใช้เวลากว่าหนึ่งปีในการหารือและยกร่างวิสัยทัศน์และ
แผนงานประชาคมอาเซียน ซึ่งมีด้วยกัน ๓ ฉบับ ประกอบ
ด้วย แผนงานด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแน่นแฟ้น มีการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน
แผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ได้กำ�หนด
กิจกรรมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน
กรอบเวลาที่กำ�หนดไว้ คือ ๑๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) โดยอยู่บน

รับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ และนำ�เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ มาใช้ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รับโอกาส
การสร้างประชาคมอาเซียน อาเซียนได้แสดงให้คู่เจรจาและ
โลกได้รับรู้ว่า อาเซียนมุ่งมั่นที่จะรักษาบทบาทในการรับมือกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ ความมั่นคง และ
เสถียรภาพในภูมิภาค
เป้าหมายโดยรวมของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ คือ
การให้ความสำ�คัญกับประชาชนและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
มากขึ้น การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การมี
ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้มากขึ้น การยึดมั่นต่อเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน สิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
การรับมือกับปัญหาอย่างแข็งแกร่ง การรักษาบทบาทความเป็น
แกนกลางของอาเซียน การมองออกไปนอกภูมิภาคและมีบทบาท
ในเวทีโลก ส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนและสำ�นักเลขาธิการ
อาเซียน
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ได้กำ�หนดให้ประชาชน
มีความเชื่อมโยงไม่เพียงแต่ประชาชนกับประชาชน แต่ยังมีความ
เชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก
ในระดับประชาชน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕
หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนทุ ก คนสามารถอยู่ ร วมกั น ในภู มิ ภ าคที่
มั่นคง มีสันติภาพและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สามารถรับมือกับปัญหาโรค
ระบาดและภัยพิบัติ ได้รับผลประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองของ
ประชาชนและโอกาสในการทำ�งานที่มากขึ้นและมีการไปมาหาสู่
ระหว่างกัน
สำ�หรับความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก วิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ๒๐๒๕ หมายถึงประชาคมที่มุ่งมั่นและสามารถที่จะสร้าง
ภูมิภาคให้มีสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ นอกจากนี้ยัง
สามารถที่จะรับมือกับความท้าทายไม่ว่าในรูปแบบเดิมหรือใหม่
และมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกเพื่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้
เช่น ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างโอกาส
ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนที่มากขึ้น เพื่ออาเซียนจะสามารถ
มี บ ทบาทที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเสี ย งที่ ดั ง ขึ้ น ในเวที ก ารประชุ ม ระหว่ า ง
ประเทศ ดังนั้น ประชาคมอาเซียนจึงจำ�เป็นที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่
มากขึ้นกับภาคีภายนอก
****************
เรียบเรียงโดย
นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์
รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็น
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การศึ ก ษาอบรม
หลั ก สู ต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งาน
ฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43
และบรรยายพิเศษ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
บทบาทอำ � นาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง โดยมี
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัย
การปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้อง
บรรยาย ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่
14 ธันวาคม 2558
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัย
การปกครอง
เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 210 และรุ่น
ที่ 211 รวม 120 คน โดยให้นำ�ความ
รู้ ทักษะ ทัศนคติฯ ที่ได้รับจากการศึกษา
อบรมกลับไปประพฤติปฎิบัติตน
และ
ปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของ
ประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558

นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัย
การปกครอง เป็นประธานพิธีเปิด
การศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอรุ่นที่
212 และ 213 จำ�นวน 120 คน
โดยให้ตั้งใจศึกษา ปฎิบัติตามระเบียบ
การฝึกอบรม และยึดหลัก “เรียบ ง่าย
ประหยัด สามัคคี มีวินัย ช่วยตนเอง”
โดยเคร่งครัด ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4
อาคารสำ�นักอธิการวิทยาลัยการปกครอง
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“กว่าจะถึงฝั่งก็คางเหลือง ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง”
เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง
หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นด้วยประสบการณ์ตรงจาก
ชีวิตจริงของ ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง ในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
มีทั้งแง่คิด ความสนุกสนานทุกรสชาติ เพื่อสะท้อนภาพ
ของนักปกครองคนหนึ่ง ให้อนุชนรุ่นหลังได้นำ�ไปศึกษา
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ปัญหา
ทุกข์สุขให้แก่ประชาชน

“เรื่องเล่า...ชาวคลองหลอด”

“นายอำ�เภอ
รุ่นที่ ๗๔”

จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ที่
มีคุณค่าของนักปกครอง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้
ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำ�เภอที่ได้ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบความสำ�เร็จและเกิด
ความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรของกรมการปกครอง และผู้สนใจทั่วไปที่จะ
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น

รวบรวมโดย
นักศึกษาหลักสูตร
นายอำ�เภอ รุ่นที่ ๗๔

หนังสือเล่มนี้เป็นทำ�เนียบรุ่น โดยรวบรวม
ประวัติของนักศึกษาหลักสูตรนายอำ�เภอ รุ่นที่ ๗๔
ทุกคน ตั้งแต่ รหัสนักศึกษา วันเดือนปีเกิด สถานที่
ทำ�งาน ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และ Email
พร้อมรูปภาพประกอบ

ขโณ โว มา อุปจฺจคา
คำ�คม อย่าปล่อยกาลเวลาให้
ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์
วาทะ จ ที่มา http://hilight.kapook.com/
view/62509
สะกิดใ
วิทยาลัยการปกครอง
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ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ขออัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานพร
ปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
ปีใหม่นี้ขออำ�นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงอวยพรท่านให้มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
คิดสิ่งใดกระทำ�สิ่งใดที่เป็นความถูกต้องขอให้
ประสบความสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความสุขความเจริญตลอดปี ๒๕๕๙
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และหากต้องการนำ�เสนอข้อมูลความรู้ที่จะเผยแพร่
เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เรายินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ในจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี” และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน www.iadopa.org และแอปพลิเคชั่น
Line โดยทางคิวอาร์โค๊ดได้รวดเร็วมายิ่งขึ้น

พบ...บรรณาธิการ

รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

ประเพณีของประเทศสิงคโปร์

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติหลากหลาย
ศาสนา ทำ�ให้ประเทศนี้มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายสำ�หรับเทศกาลที่
สำ�คัญของสิงคโปร์ก็จะเป็นเทศกาลเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา เช่น
เทศกาลตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
เทศกาล Good Friday จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซู
บนไม้กางเขนของชาวคริสต์ใน เดือนเมษายน
เทศกาลวิสาขบูชา จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการประสูติตรัสรู้และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของชาวพุทธในเดือนพฤษภาคม
เทศกาล HariRayaPuasa เทศกาลการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมที่จัด
ขึ้นเมื่อสิ้นสุดพิธีถือศิลอดหรือรอมฏอนในเดือนตุลาคม
เทศกาลDeepavali เทศกาลแห่งแสงสว่างและเป็นงานขึ้นปีใหม่ของ
ชาวฮินดูที่จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน
ที่มา : https://blkp201.wordpress.com/2015/04/20/ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณี/

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

