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วิทยาลัยการปกครอง

วันอนามัยโลก
 (World Health Day)

           องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดประชุมสมัชชาองค์การ
อนามัยโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 
และในการประชุมครั้งนั้นได้ก�าหนดให้วันที่ 7 เมษายน ของ
ทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก” เพื่อรณรงค์ให้ประเทศสมาชิก 
ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพ 
องค์การอนามัยโลกยังยืนหยัดในวิสัยทัศน์ของการก่อต้ัง
องค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของทุกคน (Health for all) 
รณรงค์ให้ประชาชนทกุคน ทกุชมุชน ทกุพืน้ทีม่สีทิธเิท่าเทยีม
กันในการที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างถ้วนหน้า (Uni-
versal Health Coverage: UHC) โดยตั้งเป้าว่าในปี 2566 
ประชาชนทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนจะได้รับบริการ
ด้านสขุภาพอย่างถ้วนหน้าและยัง่ยนื จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ทีผ่่านมา เมือ่วนั
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้
มีการประกาศตั้งชื่อโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
อย่างเป็นทางการว่า ‘COVID-19’ (โควิด-19) เพื่อหลีกเลี่ยง
ความสบัสนหรอืการตีตราคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่หรอืประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ชื่อ COVID-19 มาจากค�าศัพท์ ‘Corona’ ‘Vi-
rus’ ‘Disease’ และปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่รายงานของอนามัย
โลกระบุพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรก  สืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดย
มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�านวนเท่าไหร่ ดังนั้น ในวัน
ที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้ 
โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Global Pandemic) 
ตามที่ Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อ�านวยการ
องค์การอนามยัโลกได้ประกาศว่า “เราได้ท�าการประเมนิแล้ว
ว่า COVID-19 สามารถจัดเป็นโรคระบาด (Pandemic)”
        นอกจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้ว 

องค์การอนามัยโลกยังมีรายงานที่น่าสนใจอีกรายงานหนึ่ง
คือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานระบุว่าในอีก
สองทศวรรษข้างหน้าจ�านวนผูป่้วยโรคมะเร็งในโลกจะเพิม่ขึน้ 
60% โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง ตัวเลข
ผูป่้วยมะเรง็อาจจะสงูขึน้ถงึ 81% หนึง่ในสาเหตุทีท่�าให้มกีาร
เสียชีวิตในประเทศที่ยากจนสูงกว่าประเทศที่ร�่ารวยเกิดขึ้น
จากความแตกต่างของสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงปัจจัยความ
เสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีรายได้ต�่ามี
แนวโน้มที่จะมีความเส่ียงเป็นโรคมะเร็งเนื่องจากการติดเชื้อ 
เช่น มะเรง็ปากมดลกูทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสั HPV สงูกวา่ประเทศ
ร�า่รวย หรอื งานวิจยัขององค์การสากลเพือ่การวจิยัโรคมะเรง็ 
พบว่าในประเทศร�่ารวย เช่น สหรัฐอเมริกา มีอัตราการสูบ
บุหรี่ที่ลดลง แต่ในประเทศที่มีรายได้ต�่า อัตราการสูบบุหรี่ไม่
ได้ลดลงแต่อย่างใด ซ่ึงส่งผลต่ออตัราผูเ้สยีชวิีตจากมะเรง็ปอด
เนื่องจากการสูบบุหรี่ท่ีแตกต่างกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
อตัราการเสยีชวีติจากโรคมะเรง็กค็อืการเข้าถงึทรพัยากร โดย
ในรายงานยกตวัอย่างว่าทรพัยากรทางสาธารณสขุทีมี่อยูอ่ย่าง
จ�ากดัในประเทศยากจนส่วนมากถกูใช้ไปตามสถานการณ์ เช่น 
การจัดการกับโรคติดเชื้อมากกว่าจะน�ามาใช้เพื่อการป้องกัน 
วเิคราะห์ การตรวจ และการคดักรองโรคมะเรง็มากขึน้ ดร.อัง
เดร อิลบาวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการจัดการโรคไม่
ติดต่อขององค์การอนามยัโลกกล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ในระดับใดการตรวจคัดกรองมะเร็งล่วงหน้า คือ
มาตรการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
ต่อสู้กับโรคมะเร็ง...”

ที่มา : https://th.wikipedia.org/
        https://themomentum.co/ancer-cases-to-

rise-by-81-in-poorer-countries-who/
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           ต่อหน้า ๔วิทยาลัยการปกครอง

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื”

รอบรั้ว วปค.

วันที่ 9 มนีาคม 2563
นายธนาคม จงจริะ
อธบิดกีรมการปกครอง
เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
ต�าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอ�าเภอ) โดย
มีนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่่าว
รายงาน และมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     

วันที่ 6 มนีาคม 2563 
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธบิดกีรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้
แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 248 โดย
มีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าว
รายงาน ณ ห้องประชมุใหญ่ ช้ัน 4 อาคารส�านกัอธกิาร วทิยาลยั
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
หม่อมหลวงปนัดดา ดศิกุล 
มาบรรยายพเิศษให้กบันกัศกึษาหลกัสตูรปลดัอ�าเภอ รุน่ท่ี 249 
ในหัวข้อวิชา “ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของ
แผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ จิตส�านึกของการเป็นข้าราชการที่
มีคุณธรรม” โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
     
     

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
นายบรรจบ จันทรัตน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง  ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเชิญผู้แทนจาก ส�านัก/กอง ต่าง ๆ ของกรมการปกครอง ร่วมกัน
พิจารณาหลักสูตรปลัดอ�าเภองานความมั่นคงและหลักสูตรปลัดอ�าเภองานปกครอง 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 
วิทยาลัยการปกครองจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day 
เพื่อด�าเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครอง โดย
ร่วมกันท�าความสะอาดสถานท่ีราชการเพื่อก�าจัดฝุ่นและเชื้อ
ไวรัสต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) โดย
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้น�า
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมกันท�าความสะอาดสถานทีร่าชการโดยได้รบัความ
ร่วมมือจากเทศบาลต�าบลธัญบุรีและภาคเอกชนในการฉีดพ่น
น�้าท�าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ตามอาคารของ
วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง

 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“คุณค่าคน คุณค่างาน”
เขยีนโดย จริประภา  อัครบวร 
สํานักพมิพ์ เต๋า (๒๐๐๐)
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตนั้น ต่าง
ต้ังอยู่บนการพัฒนาผลงานขององค์การสุขภาพดี องค์การ
สมรรถนะสูงและองค์การนวัตกรรม ซ่ึงการพัฒนานี้ จะ
บรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู ่กับมนุษย์หรือคนใน
องค์การที่ท้าทายผู้บริหารองค์การว่า สามารถน�าคุณค่าที่
มีอยู่ของคนเหล่านี้ ท�าให้เกิดผลงานในปัจจุบันหรืออนาคต
ได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเพื่อนร่วมทางที่บอกให้รู้ว่า
คนทีม่ภีาวะผู้น�าในการบรหิารผลงานนัน้ ต้องเข้าใจเรือ่งผล
การปฏิบัติงานและศักยภาพอย่างถ่องแท้

“ฝันให้ใหญ่ ไปให้สุด”
เขยีนโดย นภัทร  
จัดพมิพ์ ทัช พับลเิคชั่นส 
          วิถีทางสู่ความส�าเร็จนั้น ไม่มีขาย ไม่มีอะไรที่จะ
บอกได้ว่า เป็นสูตรส�าเร็จ และซื้อหากันโดยใช้เงินตราไม่ได้ 
เดนิไปเซเว่น ซือ้ความส�าเรจ็ใส่กระป๋องคงไม่มวีางขาย หาก
แต่เสน่ห์ของความส�าเร็จ คอื มนัสามารถเกดิข้ึนกบัเราทกุ ๆ  
คนได้โดยไม่ต้องใช้เงนิซือ้ แต่เราต้องยนิดทีีจ่ะจ่ายเพือ่ให้ได้
มันมาครอบครองและจ่ายด้วยคืนและวันแห่งความมุ่งมั่น
ทุ่มเท จ่ายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและพร้อมฟันฝ่าทุก ๆ 
อุปสรรค

 
“เก่งศัพท์จนี เล่มเดยีวเอาอยู่”
เขยีนโดย หวงเหล่าซอื
 สํานักพมิพ์ บสิคติ
     ปัจจุบันภาษาจีนมีบทบาทส�าคัญในการติดต่อ
ส่ือสารเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นภาษาที่สอง
รองจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารอีกด้วย ดังนั้นการ
เรียนรู้ภาษาจีนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ค�า
ศัพท์ภาษาจีนเล่มนี้ได้น�าเอาค�าภาษาจีนที่พบที่ได้ยินบ่อย 
ๆ มาเสนอให้ท�าความคุ้นเคย สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ไปเรียน ไปเที่ยว ท่องศัพท์จีนเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 นายบรรจบ จันทรัตน์
         บรรณาธิการ

          สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ทุกท่านครับ ฉบับนี้ได้น�า
เสนอเรื่องราวของวันอนามัยโลกและการจัดกิจกรรมวัน Kick – off เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(10 Flagships for DOPA Excellence 2020) โดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดี
กรมการปกครอง  ได้ก�าหนดเป้าหมายทศิทางทีช่ดัเจนและเน้นย�า้บทบาทหน้าที่
ให้กับบุคลากรฝ่ายปกครอง คือ “ท�าให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
            ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในขณะนี้ วิทยาลัยการปกครองได้มีประกาศมาตรการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่ง
การของอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้น ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ คอยติดตาม
และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) กันด้วยครับ ส�าหรับการศึกษาอบรมในช่วงนี้ต้องเลื่อน
ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยแปลง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
             

กรมการปกครองสรุปผลการจัดกจิกรรม
ขับเคลื่อนโครงการสําคัญ

Kick – off
10 Flagships for DOPA Excellence 2020

 
 กรมการปกครองสรุปผลการจัดกิจกรรมวัน Kick 
– off การขับเคลื่อนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (10 Flagships for DOPA 
Excellence 2020) เพือ่ก�าหนดเป้าหมายทศิทางทีช่ดัเจนให้
กับบุคลากรฝ่ายปกครองทุกระดับ โดยลงพื้นที่ด�าเนินการ ณ 
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๓ โดยในวนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนาคม 
จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรม
การปกครองได้ Kick-off การขับเคลื่อนโครงการส�าคัญ ณ 
อ�าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และได้มีการถ่ายทอดผ่าน
ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(DOPA VCS) พร้อมกนัทัว่ประเทศ ในการขบัเคลือ่นโครงการ
ส�าคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships for DOPA 
Excellence 2020) เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการ
ท�างานของฝ่ายปกครอง ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดย
เน้นการขับเคล่ือนใน “ระดับอ�าเภอและหมู่บ้าน” เพื่อให้
เกิดผลโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นการส่งมอบงานตามภารกิจหน้าท่ีของกรมการปกครองให้

แก่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ จ�านวน 67 ล้านคน และ
ตอกย�า้บทบาทหน้าทีข่องฝ่ายปกครองในทกุระดบั คือ “ท�าให้
ประชาชน ทกุข์น้อยลง สขุมากขึน้” โดยน้อมน�าปณธิานของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในการ “บ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข” มาปฏิบัติ  โดยโครงการส�าคัญมี ดังต่อไปนี้ 
๑) โครงการจติอาสาพระราชทาน ๒) การขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ ๓) ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติ ๔) ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ “อ�าเภอด�ารงธรรม” ๕) แผ่น
ดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) “หมู่บ้าน อยู่เย็น” 
๖) สัญชาติและสถานะบุคคล ๗) ศูนย์ราชการสะดวก GECC 
(Government Easy Contact Center) “อ�าเภอสะดวก” ๘) 
อ�าเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด ๙) อ�าเภอมั่นคง และ
๑๐) อ�าเภอคุณธรรม 

สารัตถะ

พบ...บรรณาธิการ


