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          กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียก
ผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จ�าพรรษา
ครบ 3 เดือนแล้วสามารถรับมานุ่งห่มได้  โดยค�าว่าการทอด
กฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตาม
พระวินัยบญัญัตเิถรวาททีม่กี�าหนดเวลา คอืพระสงฆ์สามารถ
กระท�าสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 ไปจนถึง
วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ
คือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุ
ผู้ทรงคุณที่มีจีวรช�ารุด ดังนั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจ�าเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัย
ฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบางนิกายอีกด้วย 
แต่จะมีข้อก�าหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท การได้มา
ของผ้าไตรจีวรอันจะน�ามากรานกฐินตามพระวนิยับญัญตัขิอง
เถรวาทนี ้พระพทุธองค์ไม่ทรงห้ามการรบัผ้าจากผูศ้รทัธาเพือ่
น�ามากรานกฐิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้เกิดทานพิธีการ
ถวายผ้ากฐิน หรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้น และ
ด้วยการที่การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่
คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพ่ือให้คณะสงฆ์
น�าผ้าไปอุปโลกน์ยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์
ลงมติ (ญัตติทุติยกรรมวาจา) และกาลทานท่ีมีก�าหนดเขต
เวลาถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ จึงสามารถรับได้ครั้ง
เดียวในรอบปี ท�าให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณี
นิยมที่ส�าคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศไทย
       ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมา
ช้านาน สันนิษฐานว่าเริ่มมีมาแต่แรกที่รับพระพุทธศาสนา
เถรวาทเข้ามาในดินแดนประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีประเพณี
ปฏบิตันิีม้าตัง้แต่สมยัทวาราวด ีแต่มาปรากฏหลกัฐานชดัเจน
ว่าชาวไทยได้ถือปฏิบัติในการบ�าเพ็ญกุศลในเทศกาลกฐินใน
สมยักรงุสโุขทัยเป็นราชธาน ีดงัปรากฏความในศลิาจารึกหลัก
ที่ 1 (ด้านที่ 2) ดังนี้ “... คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มัก
ทรงศีล มันโอยทาน พ่อขุนรามค�าแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทัง
ชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทังหลาย
ทังผู้ชายผู้ญีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสน ทรงศีลเมื่อ

พรรษาทุกคน เมื่อโอกพรรษากรานกฐินเดือนณื่งจี่งแล้ว เมื่อ
กรานกฐิน   มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอน
นั่งหมอนโนน   บริพารกฐิน โอยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสูด
ญัตกฐินเถิงอไรญิกพู้น เมื่อจักเข้ามาเวียง เรียงกันแต่อไรญิก
พู้นเท้าหัวลาน ดมบังคมกลองด้วยเสียงพาทย์เสียงพีณ เสียง
เลื้อนเสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมัก
เลือ้น เลือ้น เมอืงสโุขทยันีม้สีีป่ากปตหูลวง เทีย้รย่อมคนเสยีด
กัน เข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจัก
แตก ...” (ค�าอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ด้าน
ที่ ๒)   การทอดกฐินของไทยนั้นมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ 
โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษตัริย์จัดเป็นพระราช
พธิทีีส่�าคญัประจ�าปี ในปัจจบุนัการถวายผ้ากฐนิในแง่ของการ
สนับสนุนผ้าไตรจีวรเพ่ือใช้ในสังฆกรรมส�าคัญของคณะสงฆ์
ในพิธีราษฎร์ได้ลดความส�าคัญลง เพราะให้ความส�าคัญกับ
บริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อน�า
สิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน เป็นท่ีสังเกตว่าใน
สมัยก่อนที่ใช้การสัญจรทางน�้าเป็นหลัก ชาวบ้านมักน�าธงมา
ติดยังวัดที่ไปถวายผ้ากฐิน ซึ่งจะมีธงรูปต่าง ๆ  4 อย่างด้วย
กันคือ รูปจระเข้ รูปนางมัจฉา รูปตะขาบ และรูปเต่า ซึ่งเป็น
ปริศนาธรรม มีความหมายว่า จระเข้หมายถึงความโลภ สื่อที่
ปากจระเข้มขีนาดใหญ่  ตะขาบ หมายถงึความโกรธ สือ่ถงึพษิ
ของตะขาบ นางมัจฉา สื่อถึงความหลง ใช้รูปนางเงือกที่เป็น
หญิงสาวรักสวยรักงาม และเต่า หมายถึงสติ การระวังป้อง
อายตนะทั้ง 6 เหมือนเต่าที่หด หัว ขา หาง ป้องกันอันตราย 
เพื่อสอนว่า ความโลภ โกรธ หลง ต้องรู้จักควบคุมจิตใจด้วย
การมีสติ นั่นเอง
         กฐินจะมีก�าหนดระยะเวลาของการถวาย จะถวาย
ตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ และระยะเวลานั้นมีเพียง 1 
เดือน คอืต้ังแต่วนัแรม 1 ค�า่ เดือน 11 ไปจนถงึวนัขึน้ 15 ค�า่ 
เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12 หรือตรงกับวันลอยกระทงของ
ชาวไทย) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอด
กฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน
                    ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/กฐิน

  ประเพณีการทอดกฐินของชาวไทย   
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ต่อจากฉบับที่แล้ว

มองอาเซียน

๓๖๐ องศา

                                    เรียบเรียงโดย : นายนพพร  วีระกุล
                                          ข้อมูลจาก : www.mfa.go.th
                                               : www.th.wikipedia.org

ตอน อาเซียนกับนิวซีแลนด์

   

     
     ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
    นิวซีแลนด์ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงในระดับประชาชน 
(people-to-people) โดยส่งเสริม แลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม เยาวชน และผู้ประกอบการ ผ่าน New Zealand Aids  
Programme ประจ�าปี ค.ศ. 2015 -2019 ซึ่งก�าหนดจะเพิ่มเงิน
ช่วยเหลือเป็น 208 ล้านเหรียญให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
เฉพาะประเทศ CLMV  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ) โดยเน้นการสนับสนุน
ภาคเกษตรและฟื้นคืนจากภัยพิบัติซ่ึงเป็น สาขาที่นิวซีแลนด์มี
ความเชี่ยวชาญ ผ่านโครงการ Flagship Initiatives กับอาเซียน 4 
โครงการได้แก่ ๑) การให้ทุนการศึกษา นิวซีแลนด์จัดสรรทุนการ
ศึกษาให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนและเจ้าหน้าที ่จากส�านกัเลขาธกิาร
อาเซียน โดยเน้นสาขาที่ตรงตามความต้องการของอาเซียน (เช่น 
การจัดการภัยพิบัติ การสอนภาษาอังกฤษ เกษตรกรรม) ในระดับ
ปริญญาโท-เอก รวมทั้งสายอาชีวะศึกษา โครงการที่ส�าคัญ NEW 
ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS (NZAS)  โดยมอบทุน
การศึกษา (ทุนให้เปล่า) แก่ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศเป็นประจ�าทุกปี ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษามาแล้ว
จ�านวน 225 ทุน โดยในปี 2559 ประเทศไทยจะได้รับทุนจ�านวน 
3 ทนุ ๒) การแลกเปลีย่นนกัธรุกจิรุน่ใหม่ (Young Business Lead-
ers’ Initiative - YBLI) จัดโดย Asia New Zealand Foundation 
เป็นโครงการน�านักธุรกิจรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนเยือน
นิวซีแลนด์ เพ่ือพัฒนาทักษะการท�าธุรกิจและเสริมสร้างเครือข่าย
กบันกัธรุกจินิวซแีลนด์ ทัง้นีน้บัตัง้แต่เริม่โครงการในปี 2554 จนถงึ
ปัจจบัุน ล่าสดุ ในปี 2559 มีผูป้ระกอบการจากประเทศไทยเข้าร่วม
จ�านวน 5 ราย โดยเน้นการเรยีนรูแ้ละศึกษาดูงานในการด�าเนนิธรุกิจ
ด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ๓) การทูตเกษตรกรรม 
นิวซีแลนด์ส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรในประเทศสมาชิก
อาเซียน ด�าเนินการแล้วใน 6 ประเทศ (กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.
ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) เช่น ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์นม
ในเมยีนมา พฒันาสายพนัธุต้์นแก้วมงักรในเวยีดนาม  ๔) การจดัการ
ภัยพิบัติ นิวซีแลนด์สนับสนุนความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ
ภยัพิบตัแิละการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉกุเฉิน (ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency Response - AAD-
MER) และให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งและการด�าเนินงานของ 
AHA Center ทั้งนี้ นิวซีแลนด์จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้าน
การบรรเทาภัยพิบัติ 75 คน ระหว่างปี 2557-2559 โดยให้ทุน
ผ่าน AHA Center  และได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะขยายทุกฝึกอบรม
ดงักลา่วไปอีก 3 ป ีนอกจากนีน้วิซีแลนด์ยงัให้การสนบัสนนุข้อรเิริม่ 
โรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน (ASEAN Safe School Initiative: 
ASSI) ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานหลัก โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษา
มีความปลอดภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงเรียน และการ
ศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็วและยั่งยืน  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการนักการทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาดูงานใน
ประเทศนิวซีแลนด์ผ่าน โครงการ The Young ASEAN Diplomats 
Study Tour เพ่ือแลกเปลีย่น และเสรมิสร้างเครอืข่ายของนกัการทตู
รุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนและนิวซีแลนด์ 

       

  

      พัฒนาการที่ส�าคัญ 
        ๑. ผลการประชุม ASEAN – New Zealand Dialogue ครั้ง
ที่ 24  
         นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN – New Zealand 
Dialogue ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่  21 – 22 มีนาคม 2560  ณ 
เมอืงไครสต์เชิร์ช การประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมระดบัเจ้าหน้าที่
อาวุโส โดยเวที ในการขับเคลื่อนนโยบายความสัมพันธ์อาเซียน – 
นวิซแีลนด์ ทีจ่ดัขึน้ทกุปี โดยประเทศไทยได้รบัมอบหมายให้กล่าว น�า
ในหัวข้อ Connectivity ในกรอบอาเซียน    นิวซีแลนด์เน้นย�้าความ
ส�าคญัในการผลกัดนัความร่วมมอืกบัอาเซยีนในมติต่ิาง ๆ  โดยเฉพาะ
ผ่านการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส�าหรับปี 2559-2563 ซึ่ง
ท่ีผ่านมา ได้มีการด�าเนินงานคืบหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ การเกษตร MSMEs ภัยพิบัติ นอกจากนี้ 
นิวซีแลนด์ให้ความส�าคัญกับ ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประมง
ซ่ึงนิวซีแลนด์มีความเช่ียวชาญ อีกท้ังประเด็นดังกล่าวมีความเก่ียว
พันการประมงในน่านน�้าของหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ และเช่ือมโยงกับ
อาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบค้ามนุษย์ 
         ๒. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์ 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Prak Sokhonn รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และMr. Winston Pe-
ters รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซยีน-นิวซแีลนด์ ในช่วงการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่ี
กรงุเทพมหานคร โดยทีป่ระชมุได้ตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผน
ปฏบิตักิารอาเซยีน-นวิซแีลนด์ ค.ศ. 2016-2020 และแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและระดับโลก
        นิวซีแลนด์แสดงความขอบคุณที่อาเซียนมีแถลงการณ์
สนบัสนนุนวิซแีลนด์หลงัเกดิเหตกุราดยงิทีเ่มอืงไครสต์เชร์ิช และยนิดี
ท่ีอาเซียนสามารถรับรองเอกสารมุมมมองของอาเซียนต่อแนวคิด
อนิโด-แปซฟิิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ท้ังสองฝ่าย
รบัทราบว่า มกีารด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารอาเซยีน-นวิซแีลนด์
ได้ถงึร้อยละ 98 จงึสนบัสนนุให้มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารฉบับใหม่
ส�าหรับ ปี ค.ศ. 2021 – 2025  ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์คู่
เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์จะครบรอบ 45 ปี ในปีหน้า
         อาเซียนแสดงความขอบคุณนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนแก่
ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humani-
tarian Assistance on disaster management: AHA Centre) 
และทีน่วิซแีลนด์ให้ทนุการศกึษาเป็นประจ�าทกุปี นอกจากนี ้ทัง้สอง
ฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศเพ่ือส่ง
เสริมความเช่ือมโยงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
และความมั่นคงไซเบอร์
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันที่ 20 กันยายน 2562
นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่นที่ 
77 และรุ่นที่ 78 ณ กรมการปกครอง คลอง 9 อ�าเภอล�าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี   

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 
นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการ
ปกครอง โดยมนีายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลกูจ้างของวทิยาลยัการปกครอง ให้การต้อนรบัและรบัมอบนโยบาย 
ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�านกัอธกิาร วทิยาลยัการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

    
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
นายสมหวัง พ่วงบางโพ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่่บ้าน 
รุ่นที่ 1-4/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านัก
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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         มาตรการ “ชิมช้อปใช้” เป็นมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว โดยการแจกเงินผ่าน Applica-
tion เป็นจ�านวนเงิน 1,000 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียน 
สามารถน�าไปใช้ตามร้านค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบได้และยัง
ได้รับเงิน Cash Back 15 % (กระเป๋าตัง ช่อง 2) จากการ
ใช้จ่ายฐานระบบนี้อีกด้วย
        ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ “ชิมช้อปใช้”  รับเงินผ่าน  “เป๋าตัง” (G- Wallet) 
ในเฟส ๑ จ�านวน 10 ล้านคน   ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้
ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com  ตั้งแต่วันที่ 23  
กันยายน  - 15  พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน วัน
ละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)
เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
           1. เป็นบคุคลสัญชาติไทย มีบตัรประจ�าตัวประชาชน 
           2. มอีายต้ัุงแต่ 18 ปีบรบูิรณ์ขึน้ไป ณ วันทีล่งะเบยีน 
     3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีสามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล   
      ใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน “เป๋าตัง” (G-
Wallet)
        สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
        สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน15% (Cash Back)

         ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ช�าระค่าสินค้าและบริการ
        ช�าระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้
แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น

       ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 30 พ.ย. 62
        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้                      

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

           ข้อมูลลงทะเบียนประชาชน   
           การรับสิทธิ การใช้งานแอปพลิเคชั่น  “เป๋าตัง” 
   และ “ถุงเงิน” ติดต่อ ชิมช้อปใช้ Call Center by   
   Krungthai    โทร.0 2111 1144
       
                       ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการ                           
           เงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมมาตรการฯ  ติดต่อ   
    โทร.0 2270 6400 กด 7                                
          ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้
            ติดต่อ ททท. โทร 1672 
                                       ข้อมูลจาก : www.ชิมช้อปใช้.com
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 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์” 
เขียนโดย ไมเคิล  อาร์มสตรอง  
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท 
          การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เป็นหัวใจส�าคัญของ
ศักยภาพและความสามารถใน       การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขององค์กรทั้ง
ปวง ในยุคปัจจุบัน นักปฏิบัติ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม นัก
วิชาการและที่ปรึกษามืออาชีพ ต่างก็หันมาเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรบคุคลในแนวทางทีถ่กูต้องและเหมาะสมกนัอย่างแขง็ขนั ท้ังน้ีกเ็พือ่
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรเป็นส�าคัญ 

“การจัดการความรู้” 
เขียนโดย Peter F. Drucker   
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
               ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจทีผั่นแปรไปอย่างรวดเรว็ตลอด
เวลา ความรูถ้อืเป็นแหล่งทีม่าของความได้เปรยีบทางการแข่งขนัท่ียัง่ยนืเพยีง
อย่างเดยีวขององค์กร หนงัสอืเล่มนี้ได้รวบรวมสดุยอดกลยทุธ์ด้านการจดัการ
ความรู้ไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  การใช้
ประโยชน์จากมันสมองขององค์กร  การวจิยัทีพ่ลกิโฉมองค์กรธรุกจิ และการ
จัดการองค์ความรู้ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

“วิธีจัดท�าแผนธุรกิจ” 
เขียนโดย วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์  
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
               วิธีจัดท�าแผนธุรกิจเล่มนี้ เป็นเสมือนคู่มือประจ�าตัวที่ส�าคัญ
ส�าหรับผู้บริหารและผู้น�าทุกองค์กร ที่จ�าเป็นต้องใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะ
สามารถช่วยในการจดัท�าแผนธุรกจิได้อย่างมอือาชพี มีมาตรฐานและสามารถ
น�าไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

  

 

สารัตถะ
หน้า ๘

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ

พบ...บรรณาธิการ

  วิทยาลัยการปกครองยังคงด�าเนินการ
พัฒนาศักยภาพของก�านันผู้ ใหญ่บ้าน 
รวมทั้งบุคลากรของฝ่ายปกครอง ตาม
แผนงานที่วางไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
มหาดไทย และกรมการปกครอง โดย
วิทยาลัยการปกครองได้ปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัย รวมทั้งวิทยากรที่มาบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการ
ศึกษาอบรม
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ใน
ไตรมาสแรกวิทยาลัยการปกครองได้

ด�าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่
บ้าน ทั้งที่วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี และที่ศูนย์การเรียนรู้ภาค
เหนือ 2 แห่ง คือที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�าพูน 
และที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และที่
ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งใช้สถานที่
ของศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โดยเริ่มด�าเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 
21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และยังมี
อีกหลายหลักสูตรที่จะด�าเนินการต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ครับ

         ประเทศไทยในการเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 62 ที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี 
        การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 มีผู้น�าและตัวแทน
จากกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วม โดยมีการประชุมที่เกี่ยวข้อง
จ�านวนมากทั้งการเจรจาระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและ
การหารือระหว่างภาคเอกชน และมีพิธีส่งมอบต�าแหน่งประธาน
อาเซียน ให้กบัประเทศเวยีดนาม ในวนัที ่4 พ.ย. ๖๒ และทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 มีมติอนุมัติให้วันที่ 4 และ
วันที่ 5 พ.ย. 62 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อ บรรเทาปัญหาด้านการ
จราจรและเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 
       นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 2 -3 พ.ย. ๖๒ สภาที่ปรึกษา
ธุรกิจอาเซียนได้ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และภาคเอกชนจัดงาน ABIS คู่ขนานกับการประชุม 
ASEAN Summit ครั้งที่ 35 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งได้ก�าหนดแนวคิดในการจัดงาน คือ 

“Empowering ASEAN 4.0” ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ 
1.Digital Infrastructure 2.Digital Connectivity 3.Human 
Resource Development และ 4. MSMEs โดยจะมีการเชิญ
ผู้น�า ทั้งจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนและประเทศมหาอ�านาจ 
รวมท้ังภาคธรุกจิร่วมแลกเปลีย่นความเหน็และแสดงวสิยัทศัน์ด้วย
     ส�าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) นั้น 
เป็นการประชมุประจ�าปีทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Na-
tions) หรือ อาเซียน (ASEAN) ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของประเทศสมาชกิต่าง ๆ  ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการด�าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือต่าง ๆ ของเหล่าสมาชิก ประเทศสมาชิกของอาเซียนได้
ผลดัเปล่ียนหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชมุสุดยอด
อาเซียน โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ที่
จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
 
ที่มา : https://www.asean2019.go.th/th/meeting/35th-
asean-summit-and-related-summits/


