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องค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
ก�ำหนดให้วนั ที่ 27 กันยายน ของทุกปี เป็นวันท่องเทีย่ วโลก จาก
มติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2522
และได้มกี ารจัดงานเฉลิมฉลองขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2523
วันท่องเที่ยวโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและ
ความส�ำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลกระ
ทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย
งานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกจะถูกจัดขึ้นในแต่ละ
ประเทศสมาชิก 158 ประเทศ 7 ดินแดน และอีกกว่า 500
สมาชิกสมทบที่เป็นตัวแทนขององค์กรภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา สมาคมการท่องเทีย่ วและหน่วยงานการท่องเทีย่ วของท้อง
ถิ่นต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ทั้งนี้ประเทศไทยเคยเป็น
เจ้าภาพจัดงานวันท่องเทีย่ วโลกเมือ่ ปี 2559 ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
ภายใต้ธีม “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงอย่างเท่าเทียม”
ประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
รายงาน UNWTO Tourism Highlights 2017 ขององค์การการ
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ระบุประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่น่าจับตามากที่สุด จากการไดัอันดับประเทศที่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากอันดับ 5 ขึ้นมาอยู่
ที่อันดับ 3 ของโลก แตะที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนมากเป็นอันดับ 9 ของโลก
อยู่ที่ 33 ล้านคนในปี 2559 ด้านสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย
ในปี 2560 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่อง
เที่ยวที่ประเทศไทยราว 35.38 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.77% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า ก่อให้เกิดรายได้รวม 1.82 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 11.66% เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึงอีก
หลายประเทศทั่วโลก ท�ำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเป็น
จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นองค์รวม ผลกระทบที่ไม่คาดฝันจาก
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความ
รุนแรง น่ากลัว และรวดเร็ว ด้วยมาตรการการรับมือของทุก
ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการ Lockdown, Home-localstate-quarantine, State of emergency, Curfew, Social
distancing, fit-to-fly ฯลฯ อีกทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ รสนิยม
ความอ่อนไหวส่วนบุคคล เช่น การระมัดระวังรักษาตัว ความ
หวาดกลัว ความกังวล ความตื่นตระหนกของแต่ละบุคคล ส่ง
ผลให้การเดินทางและการท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ
และคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง
อุปสงค์การเดินทางและท่องเทีย่ วทัง้ หมดในประเทศไทยจึงลดลง
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับรายได้ของภาคครัวเรือนที่ลดลงจาก
การทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริโภค ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการต่าง ๆ
เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบในวงจรของธุรกิจท่องเทีย่ วทัง้
ระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเทียวได้ แต่ต้อง
อยู่ภายใต้กรอบที่ก�ำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับคนที่จะไป
อยู่รวมกันจ�ำนวนมากตามสถานที่ต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทย
โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดด�ำเนินการจัดระเบียบในพื้นที่เพื่อลดความแออัด
ของประชาชน และให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด ผู้
สัญจรไปมาสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต้องการ์ดไม่ตกและต้องคอย
เฝ้าระวังอยู่เสมอ
ทีม่ า : https://www.posttoday.com , https://guru.sanook.com

วิทยาลัยการปกครอง
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นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเป็น
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รกำ�นั น
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 51 - 53/2563 โดยมีนายบรรจบ
จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัย
การปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”

วันที่ 2 สิงหาคม 2563
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 250 ณ โรงเรียน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 61-62/2563 ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร
ของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษา
อบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 51, 52 และ 53/2563 โดยมี นายทศพล
บวรโมทย์ ผู้อำ�นวยการส่วนอำ�นวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของ
วิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง
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มองอ๐ องศา
๓๖

การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) เป็นการประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้น
โดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ภายใต้
หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทาง
ในการด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ
ของเหล่าสมาชิก แม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ในภาพรวมของโลกมี
ความรุนแรงและสามารถกลับมาระบาดรอบ
ใหม่ได้ ๑๐ ชาติ ของประชาคมอาเซียนก็ได้
รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคดั ง
กล่าวในภูมิภาคเช่นกัน ดังนั้นการจัดประชุม
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จึงมีความจ�ำเป็นที่จะรวมพลังของชาติ
สมาชิกขับเคลือ่ นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วม
กัน การประชุมครั้งล่าสุดจึงมีประเด็นด้าน
สาธารณสุขเป็นหัวข้อหารือเพราะว่า โควิด๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จนท�ำให้เกิด NEW NORMAL ที่
ทุกๆชาติต้องให้ความส�ำคัญ
ตามก�ำหนดการเดิม การประชุมสุดยอด
ผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งมีเวียดนามเป็น
ประธานและเป็ น เจ้ า ภาพควรจะต้ อ งเกิ ด
ขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน แต่แล้วด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
ท�ำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป และมีการ
จัดประชุมแบบทางไกล (Teleconference)
ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
แทน โดยการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน
ก�ำหนดประชุมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖
เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ และการประชุม
ทีเ่ กีย่ วข้องนับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ที่
อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดเต็มรูปแบบ
ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล โดยมี น าย
เหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธาน ภายใต้
แนวคิดหลัก “แน่นแฟ้นและตอบสนอง”
ผู้น�ำอาเซียนได้ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการ
ด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคม
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลังอย่างแท้จริง รวมทัง้ ได้หารือกันเกีย่ ว
กับแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือเพือ่
รับมือกับโควิด-๑๙ โดยย�้ำความส�ำคัญของ
การให้การดูแลและคุม้ ครองประชาชนในช่วง
วิกฤต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ รวม

ถึงแรงงานข้ามชาติ ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ยาและวัคซีน และการพิจารณาแนวทางร่วม
กันในการผ่อนปรนมาตรการที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทาง และพิจารณาแนวคิดเรื่อง
‘Travel Bubble’ ในอาเซียน รวมทัง้ ส่งเสริม
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บรรเทาผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ และส่งเสริมการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน
ที่ประชุมได้มีข้อตัดสินใจส�ำหรับการ
รับมือกับโควิด-๑๙ ดังนี้ (๑) ประกาศจัดตั้ง
กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙ อย่าง
เป็นทางการโดยไทยได้บริจาคเงินจ�ำนวน
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน
กองทุ น ฯ (๒) เห็ น ชอบต่ อ แนวทางและ
เงื่อนเวลาส�ำหรับการจัดท�ำแผนงานฟื้นฟู
ที่ ค รอบคลุ ม ของอาเซี ย น (๓) เร่ ง รั ด การ
จั ด ตั้ ง คลั ง ส� ำ รองอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
และมาตรฐานวิธีปฏิบัติของอาเซียนส�ำหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และ (๔)
มอบหมายให้ที่ประชุมคณะมนตรีประสาน
งานอาเซียน (ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ)
ท�ำหน้าที่ประสานความร่วมมือในทั้ง ๓ เสา
ประชาคมอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อโควิด๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพและมีบูรณาการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ย�้ำถึงบทบาทน�ำ
และความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการ
เสริมสร้างความร่วมมือที่จะช่วยสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ และลดการเผชิญหน้าระหว่าง
มหาอ�ำนาจในภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วม
มื อ ภายใต้ มุ ม มองของอาเซี ย นต่ อ อิ น โดแปซิฟิก ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการเป็น
ประธานอาเซียนของไทยเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้ง
เน้นย�้ำ การสนับสนุนระบบพหุภาคี การค้า
เสรีทเี่ ปิดกว้าง การบูรณาการทางเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าค โดยเฉพาะการเร่งรัดการลงนามความ
ตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าคหรือ
RCEP ภายในปีนี้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้น
ตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รั ฐ มนตรี ได้ มี ข ้ อ เสนอเพื่ อ การฟื ้ น ตั ว
ของอาเซี ย นหลั ง การระบาด โควิ ด -๑๙
๓ ประการ กล่าวคือ “อาเซียนที่เชื่อมโยงกัน
มากขึ้น” ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ
“อาเซียนทีเ่ ข้มแข็งมากขึน้ ” และ “อาเซียนที่
มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น” โดยส่งเสริมความมั่นคง
ทางสาธารณสุข ความมัน่ คงทางอาหาร ความ
มัน่ คงของมนุษย์ ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชน ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับ
การประกอบธุรกิจ การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
วิทยาลัยการปกครอง

ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด และการท�ำ
ประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อความ
สงบสุขของภูมิภาค ตลอดจนไทยได้น้อมน�ำ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในระยะยาวของอาเซียน
ทีป่ ระชุมได้รบั รองวิสยั ทัศน์ผนู้ ำ� อาเซียน
ว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง
ก้ า วข้ า มความท้ า ทายและเสริ ม สร้ า งการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำ� หรับโลกที่
เปลีย่ นแปลงไปของงานเพือ่ ส่งเสริมประชาคม
อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้น�ำอาเซียนยัง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ ได้แก่ การ
ประชุมผูน้ ำ� อาเซียน สมัยพิเศษ เรือ่ งการเสริม
สร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจทิ ลั และการหารือ
กับผูแ้ ทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้วย
สมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียน และ
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อประเด็น ที่
เป็นผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
********************

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.mfa.go.th,
www.thairath.co.th, www.th.wikipedia.org,
www.kaohoon.com, www.thestandard.co
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เที่ยวแบบ New Normal เทรนด์ใหม่ยุคโควิด-19
ตามที่ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือ
เยี ย วยาด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ตั้ ง แต่ ช ่ ว ยวงเงิ น สิ น เชื่ อ ยกเว้ น ดอกเบี้ ย
ชะลอการส่ ง คื น เงิ น ต้ น ผ่ อ นปรนเรื่ อ ง
มาตรการภาษี อัดฉีดให้หน่วยงานจัดประชุม
และเดินทางในประเทศ เพือ่ กระตุน้ การท่อง
เที่ยว หลังจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น เริ่มมี
การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึน้ แหล่ง
ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทเริ่มทยอยกลับมา
เปิดให้บริการอีกครั้ง ท�ำให้บรรยากาศของ
การท่องเทีย่ วเริม่ กลับมาคึกคักมากขึน้ แต่ใน
ยุคทีอ่ ะไร ๆ ก็ตอ้ ง “New Normal” จึงท�ำให้
การท่องเที่ยวแบบเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไป
ส�ำหรับฉบับนีจ้ ะน�ำเสนอเทรนด์ใหม่ของการ
ท่องเที่ยวยุคโควิต- 19 ดังนี้
เทีย่ วในประเทศกันก่อนเมือ่ สถานการณ์
โรคระบาดค่อย ๆ ฟืน้ ตัว การกระตุน้ การท่อง
เทีย่ วในระยะเริม่ แรกนีต้ อ้ งอาศัยการเทีย่ วใน
ประเทศเป็นหลัก ในช่วงนี้หลาย ๆ โรงแรม
ต่ า งก็ อ อกโปรโมชั น หั่ น ราคากั น อย่ า งน่ า
สนใจ นับเป็นช่วงเวลาทองของนักท่องเที่ยว
ทีย่ งั พอมีกำ� ลังซือ้ ทีจ่ ะได้ทพี่ กั สวยๆ ในราคา
ย่อมเยา และยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศด้วย
Travel Bubble เป็นการจับคู่ด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจ
ในความปลอดภัยของโรคโควิด-19 โดย
จะมีการตกลงกันระหว่างรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศในการให้สทิ ธิพเิ ศษของการเดินทาง
เข้าออกระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถูกกักตัว
14 วัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการเช็คสุขภาพทั้ง
ที่ประเทศต้นทางและปลายทางว่าผู้ที่เดิน
ทางมานั้นปลอดจากโรคโควิด-19 จริง ด้วย
วิธีการตามแต่จะตกลงกันระหว่างประเทศ

นั่งห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ เนื่องจาก
มาตรการ Social Distancing ท�ำให้สาย
การบิน รถบัส รถไฟ ต้องขายตั๋วแบบเว้น
ระยะห่าง เว้นเบาะที่นั่ง หรือเว้นแถว ดังนั้น
จะท�ำให้ขายตั๋วได้น้อยลงในจ�ำนวนที่นั่งเท่า
เดิม เพราะฉะนั้นราคาตั๋วอาจแพงขึ้น รวม
ถึงจองได้ยากขึ้น เพราะต้องแย่งกันมากขึ้น
นั่นเอง
ทัวร์คุณภาพ กลุ่มเล็กลง เพื่อให้ลูก
ทัวร์มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุข
อนามัย อาจต้องคัดกรองสุขภาพของลูกทัวร์
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ารายอืน่ ว่าทุกคน
มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการเจ็บป่วยที่
ระบาดติดต่อได้ หรืออาจรับจัดทัวร์เฉพาะ
กลุ่มที่มาด้วยกันเท่านั้น
สัญลักษณ์แสดงความปลอดภัย เพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย และ
ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมการท่ อ ง
เที่ยวไทย จึงได้ร่วมกันท�ำโครงการแนวทาง
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing
Thailand Safety& Health Administration หรือ SHA โดย ททท. จะมอบ
ตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อเป็นการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของ
สถานประกอบการ
แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

พบ...
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จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับ
เดือนกันยายน 2563 ฉบับสุดท้าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
ช่ ว งเวลาการเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ของ
ข้ า ราชการที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ซึ่งวิทยาลัยการปกครองมีบุคคลากรที่
เกษียณอายุราชการ จำ�นวน 6 ท่าน
ขอแสดงมุทิตาจิต ชื่นชมในความวิริยะ
อุตสาหะ มานะ อดทน ทุกท่านได้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น เป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ
ส่วนรวมและประเทศชาติตลอดชีวิต
ราชการ
จดหมายข่าว ”วิถีธัญบุรี” ฉบับ
นี้ได้นำ�เสนอเรื่องราววันท่องเที่ยวโลก
ผลกระทบการท่องเที่ยวและเที่ยวแบบ
New Normal เทรนด์ใหม่ยุค โควิด19 สำ�หรับการศึกษาอบรมในเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิ ท ยาลั ย การปกครองได้ มี ก ารศึ ก ษา
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรปลัดอำ�เภอ
และหลั ก สู ต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก
งานฝ่ายปกครอง แล้วพบกันฉบับหน้า
ครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

