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1 ธันวาคม

วันด�ำรงราชานุภาพ

องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

วันด�ำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี
เพือ่ ร�ำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชา
นุภาพ บุคคลไทยพระองค์แรกที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคล
ส�ำคัญของโลก
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เป็นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่ง
พระบรมราชวงศ์จักรีประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่
21 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2405 ได้ทรงมีบทบาท สาํ คัญยิง่ ใน
การปฏิรปู การจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการ
แผ่นดินแต่แรกเริ่ม กล่าวคือ ทรงวางรากฐาน จัดการปกครอง
แบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาลอันถือเป็นรากเหง้าของระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติ ปกครองท้องทีแ่ ละงาน
ตํารวจภูบาลและภูธร เพื่อกําหนดความหมายของมหาดไทย
ให้ชัดเจน คือ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ทั้งได้ทรงรับสนอง
พระบรมราโชบายในการเสด็ จ ประพาสต้ น โดยทรงมี พ ระ
จริยวัตรนอบน้อมถ่อมพระองค์ในการสดับตรับฟังทุกข์สขุ ของ
ราษฎรอย่างถ่องแท้ด้วยพระองค์เองนับครั้งไม่ถ้วน พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสว่า
“กรมดาํ รงฯ มอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
มหาดไทยคือผู้ดูแลประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยให้มี
ความร่มเย็นเป็นสุข” นอกเหนือจากงานกระทรวงมหาดไทย
แล้ว พระองค์ยังได้ทรงงานของแผ่นดินในด้านอื่น ๆ

อีกนานัปการ บังเกิดผลอันไพศาล อาทิ ทรงได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเป็นองค์ปฐม
ผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมศึกษาธิการ นายกราชบัณฑิต
สภา อภิรัฐมนตรี และได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบก
โรงเรียนนายร้อยตํารวจแห่งแรกขึ้น ทรงเป็นองค์ผู้อํานวย
การการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ตลอดจนงานทางด้านการแพทย์
ที่ได้ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นเป็นแห่งแรก คือ โรงพยาบาล
ศิริราช เป็นต้น จนทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็น
อย่างสูงปรากฏพระนามว่าทรงเป็นอัจฉริยบุรุษแก่มหาชน
ในทุกยุคทุกสมัยกับอีกทั้งเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ
โดยองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ ได้ถวายการสดุดีให้
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเป็นคนไทยคนแรก
ที่เป็น “บุคคลสําคัญ ของโลก” ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทย
ทั้งชาติ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้สิ้นพระชนม์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2486 ณ วังวรดิศ สิริ
รวมพระชันษาได้ 81 พรรษา และในวันที่ 1 ธันวาคมของ
ทุกปี กระทรวงมหาดไทย จะจัดงานเพื่อน้อมร�ำลึกถึงองค์
ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ประเทศชาตินานัปการ

วิทยาลัยการปกครอง
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“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
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วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.

คณะก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น จากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรก�ำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 4 รุ่น รวม 360 คน แสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสูงสุดของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวศูนย์รวม
จิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน หลังจากนั้นผู้แทนของนักศึกษาทั้ง 4 รุ่น ได้ยื่นหนังสือแสดง
เจตนารมณ์ต่ออธิการวิทยาลัยการปกครอง ณ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 6/2564

ได้รวมตัวแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่เคารพสูงสุดของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวศูนย์รวมจิตใจ
ของปวงชนชาวไทย และได้ร่วมกันกล่าวค�ำปฏิญาณตน ที่จะจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์เทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากนั้นประธานรุ่นได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อ ผู้อ�ำนวยการโครงการ
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

วิทยาลัยการปกครอง
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วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
นักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ 8/2564 และรุ่นที่ 9/2564

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ ซึ่งหลังจากเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติแล้ว ได้กล่าวค�ำปฏิญาณ และร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นประธานรุ่นได้มอบเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ฯ
ผ่านผู้อ�ำนวยการโครงการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2564 จ�ำนวน 93 คน

ได้รว่ มกันแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันส�ำคัญของชาติ ด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ

ร้องเพลงชาติ และร่วมกันกล่าวค�ำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลังจากนัน้ ได้รว่ มกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง
สดุดีจอมราชา ต่อจากนั้นประธานรุ่นได้มอบเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่าน
ผู้อ�ำนวยการโครงการฝึกอบรมฯ ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึก
อบรมภาคใต้) อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 5/2564 จ�ำนวน 100 คน

ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ในการปกป้องสถาบันส�ำคัญของชาติ โดยการร่วมกันยืนตรง
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ร่วมกันกล่าวค�ำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และประธานรุ่นได้
มอบเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านผู้อ�ำนวยการโครงการฝึกอบรมฯ ณ วิทยาลัย
การปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน

ต่อหน้า ๕
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วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�ำ รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-17/2564
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

พร้อมด้วยผูบ้ ริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน

พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�ำ รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธเี ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุน่ ที่ 251 โดยมีนายบรรจบ
จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วารสารวิถีธัญบุรี เดือนธันวาคม 2563
เป็นฉบับส่งท้ายปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งใน
เดือนนี้มีวันส�ำคัญ อาทิ วันด�ำรงราชานุภาพ
วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ วั น ดิ น โลก วั น สมเด็ จ
พระเจ้าตากสิน ฯลฯ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้
ก�ำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
เป็ น วั น หยุ ด อี ก ด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ ดิ น ทางกลั บ
ภูมิล�ำเนาหรือไปท่องเที่ยวกัน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ขอใหัทุกท่านเดินทางโดย
สวัสดิภาพและปลอดภัย

วิทยาลัยการปกครอง ยังคงด�ำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่องทั้งที่วิทยาลัย
การปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
และที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภูมิภาค
นอกจากนีย้ งั มีหลักสูตรปลัดอ�ำเภอรุน่ ที่ 251
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

อาเซียนกับนิวซีแลนด์

ความสัมพันธ์ทวั่ ไประหว่างอาเซียน- กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ทางอากาศ (air link) ตลอดจนเขารวมเปน
(East Asia Summit: EAS) การประชุม สมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้น
นิวซีแลนด์

อาเซี ย นและนิ ว ซี แ ลนด เ ป น คู  เจรจา
(Dialogue Partner) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘
ในโอกาสครบรอบ๔๐ปความสัมพันธคูเจรจา
ระหวาง อาเซียน-นิวซีแลนด มีการจัดประชุม
สุดยอด อาเซียน-นิวซีแลนด สมัยพิเศษขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร ผูน�ำสองฝายประกาศยกระดับ
ใหนิวซีแลนด เปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Partnership) รวมทัง้ มีการรับรอง
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปฏิบตั ติ ามแถลงการณรว ม
อาเซียน-นิวซีแลนดวาดวยความเปนหุนสวน
ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (Plan of
Action to Implement the Joint Statement for ASEAN-New Zealand Strategic
Partnership 2016-2020)
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
นิวซีแลนด์ ในมิติ ๓ เสาหลัก
มิติด้านความมั่นคง
อาเซียน - นิวซีแลนด ความสัมพันธทั่ว
ไประหวางอาเซียน - นิวซีแลนด อาเซียน
และนิ ว ซี แ ลนด ใ ห ค วามส� ำ คั ญ และมี ค วาม
รวมมือในประเด็นตาง ๆ อาทิ การลดและ
ไมแ พรข ยายอาวุธ มาตรการสรา งความไวเ นือ้
เชื่อใจ การทูตเชิงปองกัน การตอตานการกอ
การรายและอาชญากรรมขา มชาติ ความมัน่ คง
ทางไซเบอร  และความร  ว มมื อ ทางทะเล
เปนตน
นิวซีแลนดมีสวนรวมอยางแข็งขันใน

รัฐมนตรีกลาโหม อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคูเจรจา (ASEAN Defense Ministers Meeting Plus: ADMM-Plus) และการ
ประชุมอาเซียน วาดวยความรวมมือดานการ
เมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก
(ASEAN Regional Forum: ARF)
มิติด้านเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นิวซีแลนดเปนคูคา
อันดับที่ ๑๐ ของอาเซียน มูลคาการคาระหวาง
สองฝาย มากกวา ๙,๕๒๓ ลานดอลลารสหรัฐ
นิวซีแลนดมีการลงทุนโดยตรง (FDI) ไปยัง
อาเซียนมูลคา ๓๒๖.๒๔ ล้านดอลลารสหรัฐ
จัดเปนอันดับที่ ๙ ของประเทศคูเ จรจา การคา
และการลงทุนระหวา งอาเซียนกับนิวซีแลนดม ี
เครื่องมือที่ส�ำคัญ คือ ความตกลงเพื่อจัดตั้ง
เขตการค า เสรี อาเซี ย น-ออสเตรเลี ย นิวซีแลนด (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ซึ่งมีผล
บังคับใชเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนิวซีแลนดคาด
วารอยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนรายการสินคาจะ
ปรับลดภาษีเปน ๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
นอกจากนี้ นิวซีแลนดมสี ว นรวม ในการเจรจา
จัดท�ำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ดวย
นิ ว ซี แ ลนด  ส  ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยง
(Connectivity) กับอาเซียน โดยเฉพาะมิติ
ดา นกฎระเบียบ รวมทัง้ ผลักดันความเชือ่ มโยง

ฐานแหงเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) เมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะประเทศกอตั้งและเป็น
ชาติตะวันตกชาติแรกที่เขารวมการลงทุน
ดังกลาว
มิติดานสังคมและวัฒนธรรม
นิ ว ซี แ ลนด  ใ ห  ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความ
เชื่อมโยงในระดับประชาชน (people-topeople) โดยสงเสริมการแลกเปลีย่ นทางการ
ศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน และผูประกอบ
การ ผาน New Zealand Aids Programme
ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ซึ่งเพิ่มเงิน
ชวยเหลือเปน ๒๐๘ ลานดอลลารนิวซีแลนด
ให แ กประเทศสมาชิกอาเซี ย น โดยเฉพาะ
ประเทศ CLMV
ขอริเริ่มและโครงการที่ส�ำคัญ อาทิ
การให ทุ น การศึ ก ษา การแลกเปลี่ ย นนั ก
ธุรกิจรุนใหม และการจัดการภัยพิบัติ โดย
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ นิวซีแลนดประกาศใหทุน
ASEAN@50 Fellowship ในโอกาสครบ
รอบ ๕๐ ป การสถาปนาอาเซียน จ�ำนวน ๕
ทุน แกนักวิชาการอาเซียน ซึ่งนักวิชาการไทย
๒ คนไดรับคัดเลือกเปนผูรับทุนดังกลาวดวย
เรียบเรียงโดย :นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www : asean.mfa.go.th
www : aseanwatch.org
		
www : aseanthai.net
		

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

