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วิทยาลัยการปกครอง

       วันด�ำรงรำชำนุภำพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวำคม ของทุกปี
เพือ่ร�าลึกถงึสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ บุคคลไทยพระองค์แรกท่ียูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคล
ส�าคัญของโลก 
         สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่ง
พระบรมราชวงศ์จักรีประสูติในพระบรมมหาราชวัง เม่ือวันท่ี 
21 มถินุายน พทุธศักราช 2405 ได้ทรงมบีทบาท ส�าคญัยิง่ใน
การปฏิรปูการจดัระเบยีบการปกครอง และการบริหารราชการ
แผ่นดินแต่แรกเริ่ม กล่าวคือ ทรงวางรากฐาน จัดการปกครอง
แบบเทศาภบิาลและสขุาภิบาลอนัถือเป็นรากเหง้าของระบอบ
ประชาธปิไตย ทรงตราพระราชบัญญตั ิปกครองท้องทีแ่ละงาน
ต�ารวจภูบาลและภูธร เพื่อก�าหนดความหมายของมหาดไทย
ให้ชัดเจน คือ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” ทั้งได้ทรงรับสนอง
พระบรมราโชบายในการเสด็จประพาสต้นโดยทรงมีพระ
จรยิวตัรนอบน้อมถ่อมพระองค์ในการสดบัตรบัฟังทกุข์สขุของ
ราษฎรอย่างถ่องแท้ด้วยพระองค์เองนับครั้งไม่ถ้วน พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระราชด�ารัสว่า 
“กรมด�ารงฯ มอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
มหาดไทยคือผู้ดูแลประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยให้มี
ความร่มเย็นเป็นสุข” นอกเหนือจากงานกระทรวงมหาดไทย
แล้ว พระองค์ยังได้ทรงงานของแผ่นดินในด้านอื่น ๆ

อีกนานัปการ บังเกิดผลอันไพศาล อาทิ ทรงได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเป็นองค์ปฐม
ผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมศึกษาธิการ นายกราชบัณฑิต
สภา อภิรัฐมนตรี และได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบก 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจแห่งแรกขึ้น ทรงเป็นองค์ผู้อ�านวย
การการก่อต้ังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลัย โรงเรียนเทพศริินทร์ ตลอดจนงานทางด้านการแพทย์
ที่ได้ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นเป็นแห่งแรก คือ โรงพยาบาล
ศิริราช เป็นต้น จนทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็น
อย่างสูงปรากฏพระนามว่าทรงเป็นอัจฉริยบุรุษแก่มหาชน 
ในทุกยุคทุกสมัยกับอีกทั้งเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ 
โดยองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ ได้ถวายการสดุดีให้
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเป็นคนไทยคนแรก
ที่เป็น “บุคคลส�าคัญ ของโลก” ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทย
ทั้งชาติ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้สิ้นพระชนม์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2486 ณ วังวรดิศ สิริ
รวมพระชันษาได้ 81 พรรษา  และในวันที่ 1 ธันวาคมของ
ทุกปี กระทรวงมหาดไทย จะจัดงานเพื่อน้อมร�าลึกถึงองค์
ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ประเทศชาตินานัปการ 

                                    ที่มา : http://www.dla.go.th

 

     1 ธันวาคม
    วันด�ำรงรำชำนุภำพ 

     องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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วิทยาลัยการปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 12.30 น.
คณะก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน จากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศท่ีเข้ารบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรก�านนั
ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 4 รุ่น รวม 360 คน  แสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสูงสุดของก�านันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นท่ียึดเหนี่ยวศูนย์รวม
จิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน หลังจากนั้นผู้แทนของนักศึกษาทั้ง 4 รุ่น ได้ยื่นหนังสือแสดง
เจตนารมณ์ต่ออธิการวิทยาลัยการปกครอง  ณ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  
วันศุกร์ที่ 23 ตุลำคม 2563
นักศึกษำหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นที่ 6/2564 
ได้รวมตัวแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่เคารพสูงสุดของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวศูนย์รวมจิตใจ
ของปวงชนชาวไทย และได้ร่วมกันกล่าวค�าปฏิญาณตน  ที่จะจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์เทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากนั้นประธานรุ่นได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อ ผู้อ�านวยการโครงการ
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

        

           ต่อจากหน้า ๔

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครองเชงิพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื” รอบรั้ว วปค.
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วิทยาลัยการปกครอง

           ต่อหน้า ๕

วันเสำร์ที่ 24 ตุลำคม 2563 
นักศึกษำหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนรุ่นที่ 8/2564 และรุ่นที่ 9/2564
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ ซึ่งหลังจากเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติแล้ว ได้กล่าวค�าปฏิญาณ และร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นประธานรุ่นได้มอบเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ฯ 
ผ่านผู้อ�านวยการโครงการฝึกอบรมฯ   ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลำคม 2563  
นักศึกษำหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นที่ 7/2564  จ�ำนวน 93 คน 
ได้ร่วมกนัแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบนัส�าคญัของชาต ิด้วยการยนืตรงเคารพธงชาติ 
ร้องเพลงชาติ และร่วมกันกล่าวค�าปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ หลังจากนัน้ได้ร่วมกนัร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ีและเพลง
สดุดีจอมราชา ต่อจากนั้นประธานรุ่นได้มอบเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่าน
ผู้อ�านวยการโครงการฝึกอบรมฯ ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึก
อบรมภาคใต้) อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่  26 ตุลำคม 2563
นักศึกษำหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นที่ 5/2564  จ�ำนวน 100 คน
ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ในการปกป้องสถาบันส�าคัญของชาติ โดยการร่วมกันยืนตรง
เคารพธงชาตแิละร้องเพลงชาต ิร่วมกันกล่าวค�าปฏญิาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบนั
พระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   และประธานรุ่นได้
มอบเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านผู้อ�านวยการโครงการฝึกอบรมฯ ณ วิทยาลัย
การปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน  
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วิทยาลัยการปกครอง

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
นำยธนำคม จงจิระ อธิบดีกรมกำรปกครอง มอบหมำยให้
นำยศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�ำ รองอธิบดีกรมกำรปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-17/2564 
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 
นำยธนำคม จงจิระ อธิบดีกรมกำรปกครอง มอบหมำยให้ 
นำยศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�ำ รองอธิบดีกรมกำรปกครอง
เป็นประธานในพธิเีปิดการศกึษาอบรมหลกัสตูรปลดัอ�าเภอ รุน่ที ่251   โดยมนีายบรรจบ
จันทรตัน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
        
       

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 
นำยบรรจบ จันทรัตน์ อธิกำรวิทยำลัยกำรปกครอง
พร้อมด้วยผูบ้รหิารของวทิยาลยัการปกครอง ให้การต้อนรับคณะศกึษาดูงานจากสถาบัน
พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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๘

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 

พบ...
บรรณาธิการ

        ควำมสมัพนัธ์ทัว่ไประหว่ำงอำเซยีน-
นิวซีแลนด์
    อาเซียนและนิวซีแลนด์เป็นคู ่เจรจา 
(Dialogue Partner) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ในโอกาสครบรอบ๔๐ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา
ระหว่าง อาเซียน-นิวซีแลนด์ มีการจัดประชุม
สุดยอด อาเซียน-นิวซีแลนด์  สมัยพิเศษขึ้น 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ผู้น�าสองฝ่ายประกาศยกระดับ
ให้นิวซีแลนด์ เป็นหุ ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partnership) รวมทัง้มกีารรบัรอง
แผนปฏิบตักิารเพือ่ปฏบิติัตามแถลงการณ์ร่วม 
อาเซียน-นิวซีแลนด์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (Plan of 
Action to Implement the Joint State-
ment for ASEAN-New Zealand Strategic 
Partnership 2016-2020)
       ควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับ
นิวซีแลนด์ ในมิติ ๓ เสำหลัก
       มิติด้ำนควำมมั่นคง
       อาเซียน - นิวซีแลนด์ ความสัมพันธ์ทั่ว
ไประหว่างอาเซียน - นิวซีแลนด์ อาเซียน
และนิวซีแลนด์ให้ความส�าคัญและมีความ
ร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดและ
ไม่แพร่ขยายอาวธุ มาตรการสร้างความไว้เนือ้
เชื่อใจ การทูตเชิงป้องกัน การต่อต้านการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมัน่คง
ทางไซเบอร์ และความร่วมมือทางทะเล 
เป็นต้น 
     นิวซีแลนด์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน

กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(East Asia Summit: EAS) การประชุม
รฐัมนตรกีลาโหม อาเซยีนกบัรฐัมนตรกีลาโหม
ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defense Minis-
ters Meeting Plus: ADMM-Plus) และการ
ประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
เมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
(ASEAN Regional Forum: ARF)
       มิติด้ำนเศรษฐกิจ
     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้า
อนัดับท่ี ๑๐ ของอาเซียน มลูค่าการค้าระหว่าง
สองฝ่าย มากกว่า ๙,๕๒๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
นิวซีแลนด์มีการลงทุนโดยตรง  (FDI)  ไปยัง
อาเซียนมูลค่า ๓๒๖.๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จดัเป็นอนัดับที ่๙ ของประเทศคูเ่จรจา การค้า
และการลงทนุระหว่างอาเซยีนกบันวิซแีลนด์มี
เครื่องมือที่ส�าคัญ  คือ ความตกลงเพื่อจัดตั้ง
เขตการค ้า เสรี  อาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zea-
land Free Trade Area: AANZFTA) ซึ่งมีผล
บงัคับใช้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนวิซแีลนด์คาด
ว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวนรายการสินค้าจะ
ปรับลดภาษีเป็น ๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นอกจากนี ้นวิซีแลนด์มส่ีวนร่วม ในการเจรจา
จัดท�าความตกลงพนัธมติรทางเศรษฐกจิระดบั
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership: RCEP) ด้วย
    นิวซีแลนด ์ส ่งเสริมความเชื่อมโยง 
(Connectivity) กับอาเซียน   โดยเฉพาะมิติ
ด้านกฎระเบียบ รวมท้ังผลกัดนัความเช่ือมโยง

ทางอากาศ (air link) ตลอดจนเข้าร่วมเป็น
สมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure In-
vestment Bank : AIIB) เมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะประเทศก่อตั้งและเป็น
ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้าร่วมการลงทุน
ดังกล่าว 
         มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
     นิวซีแลนด์ให้ความส�าคัญกับความ
เชื่อมโยงในระดับประชาชน (people-to-
people) โดยส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางการ
ศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน และผู้ประกอบ
การ ผ่าน New Zealand Aids Programme 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ซึ่งเพิ่มเงิน
ช่วยเหลือเป็น ๒๐๘ ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ 
ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศ CLMV 
         ข้อริเริ่มและโครงการที่ส�าคัญ  อาทิ 
การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนัก
ธุรกิจรุ่นใหม่ และการจัดการภัยพิบัติ โดย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นิวซีแลนด์ประกาศให้ทุน 
ASEAN@50 Fellowship ในโอกาสครบ
รอบ ๕๐ ปี การสถาปนาอาเซียน จ�านวน ๕ 
ทุน แก่นักวิชาการอาเซียน ซึ่งนักวิชาการไทย 
๒ คนได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนดังกล่าวด้วย

          เรียบเรียงโดย :นพพร  วีระกุล
            ข้อมูลจาก : www : asean.mfa.go.th
                www : aseanwatch.org
           www : aseanthai.net 
  

มองอาเซียน

๓๖๐ องศา     
 

ตอน  อาเซยีนกับนวิซแีลนด์ 

        วารสารวิถีธัญบุรี เดือนธันวาคม 2563  
เป็นฉบับส่งท้ายปีพุทธศักราช  2563  ซึ่งใน
เดือนนี้มีวันส�าคัญ อาทิ วันด�ารงราชานุภาพ  
วันพ ่อแห ่งชาติ  วันดินโลก วันสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ฯลฯ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้
ก�าหนดให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 
เป็นวันหยุดอีกด้วย เพื่อให้เดินทางกลับ
ภูมิล�าเนาหรือไปท่องเที่ยวกัน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ขอใหัทุกท่านเดินทางโดย
สวัสดิภาพและปลอดภัย
    

      วิทยาลัยการปกครอง ยังคงด�าเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่องทั้งที่วิทยาลัย
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภูมิภาค  
นอกจากนีย้งัมหีลักสตูรปลดัอ�าเภอรุ่นท่ี 251 
        ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปครับ

 นายบรรจบ จันทรัตน์
      บรรณาธิการ


