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โครงการขับเคลื่อน

กจิกรรมเทดิพระเกยีรติ

อ�าเภ
อที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภไิธย 

พระนามาภไิธย พระนาม 

และอ�าเภ
อเฉลมิพระเกยีรติ

วิทยาลัยการปกครอง

     กรมการปกครองขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส�าหรับ
อ�าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และ
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 12 แห่ง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการ
ปกครอง ใน 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ที่
กรมการปกครองก�าลังขับเคลื่อน 10 โครงการส�าคัญของกรมการ
ปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to 
DOPA New Normal 2021) โดยประกอบด้วย 3 ส่วนส�าคญั ได้แก่ 
การส่งเสรมิสถาบนัหลกัของชาต ิ การยกระดบังานบรกิาร และการ
สร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต�าบล และอ�าเภอ ภายใต้แนวคิด 
“หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท�าให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมาก
ขึ้น” และ 10 โครงการส�าคัญ ประกอบไปด้วย
1) โครงการจติอาสาพระราชทาน 2) การขยายผลโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ 3) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ          
4) ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ “อ�าเภอด�ารงธรรม”  5) สัญชาติและ
สถานะบุคคล  6) อ�าเภอ..วิถีใหม่ 7) แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้านเข้มแข็ง) 8) อ�าเภอคุณธรรม 9) อ�าเภอมั่นคง สีขาว ปลอด
ยาเสพติด 10) อ�าเภอมั่งคั่ง
   โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส�าหรับอ�าเภอท่ี
ต้ังชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงการตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
และพระนามตัง้เป็นช่ืออ�าเภอ โดยท้ัง 12 อ�าเภอ จะด�าเนนิโครงการ
ในพระราชด�าริและแนวทางตามพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

   
   ส�าหรับอ�าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนาม และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วย

   อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอ�าเภอซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้ง
เป็นอ�าเภอกรณีพิเศษ โดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอ�าเภอ มีการประกาศ
จัดตั้งขึ้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2539 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีการตั้งช่ืออ�าเภอว่า อ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ใน 5 จังหวัด ดังนี้
    อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยแยกพื้นที่
ต�าบลช้างทอง ต�าบลท่าช้าง ต�าบลพระพุทธ ต�าบลหนองงูเหลือม 
และต�าบลหนองยาง อ�าเภอจักราช 
    อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประกอบ
ด้วยต�าบลเชียรเขา ต�าบลสวนหลวง ต�าบลดอนตรอจาก อ�าเภอ
เชียรใหญ่ และต�าบลทางพูน จากอ�าเภอร่อนพิบูลย์  
      อ�ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่ำน โดยรวมพืน้ที ่2 ต�าบล เพือ่
ตั้งเป็นอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ต�าบลห้วยโก๋น (เดิมขึ้นกับ
อ�าเภอทุ่งช้าง) และต�าบลขุนน่าน (เดิมขึ้นกับอ�าเภอบ่อเกลือ) 
   อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแยกพ้ืนท่ีต�าบล
เจริญสุข ต�าบลตาเป๊ก ต�าบลอีสานเขต อ�าเภอนางรอง และต�าบล
ถาวร ต�าบลยายแย้มวัฒนา อ�าเภอละหานทราย ตั้งเป็นอ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
   อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยพื้นที่อ�าเภอเมือง
สระบุรี ต�าบลเขาดินพัฒนา 7 หมู่บ้าน ต�าบลบ้านแก้ง 8 หมู่บ้าน 
ต�าบลผึ้งรวง 5 หมู่บ้าน ต�าบลพุแค 11 หมู่บ้าน ต�าบลห้วยบง 10 
หมู่บ้าน ต�าบลหน้าพระลาน 12 หมู่บ้าน
                                                        ต่อหน้า 3 
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     อ�ำเภอวชิรบำรมี จังหวัดพิจิตร  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอ
สามง่าม ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 จึงได้แยกพื้นที่ต�าบลบ้านนา 
ต�าบลบึงบัว ต�าบลวังโมกข์ และต�าบลหนองหลุม จัดตั้งขึ้นเป็น
อ�าเภอวชิรบารมี 
   เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว ขณะทรงด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสา
ธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกุมาร โดยพระราชทาน
ชื่อ วชิร ให้เป็นชื่อของอ�าเภอ 
    
     

   อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย โดยแยกตัวออกมาจาก
อ�าเภอแม่จัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นกิ่ง
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และได้รับการยกฐานะเป็นอ�าเภอแม่ฟ้า
หลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539
     

     อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอ
เมืองพัทลุง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น 
กิ่งอ�าเภอชุมพล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 
ปีเดียวกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ปีเดียวกัน ได้เปลี่ยน
ช่ือเป็นก่ิงอ�าเภอศรีนครนิทร์ โดยได้รบัพระราชทานพระบรมราชา
นุญาตเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะขึ้นเป็นอ�าเภอศรีนครินทร์
 

     อ�ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา
เป็นอ�าเภอท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดให้เป็น “โครงการอ�าเภอ
กัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี  ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” โดยมีวัตถุประสงค์
ให้อ�าเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอ�าเภอต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี  ได้รับการประกาศ
จัดตั้งข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอ�าเภอ เพื่อ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 36 พรรษา ในปี พ.ศ. 2534 โดย
ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์
เป็นชื่ออ�าเภอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
     

   อ�ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช เดิมเป็นพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างอ�าเภอร่อนพิบูลย์ และอ�าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยแยกจากพื้นที่ต�าบลบ้านควนมุด ต�าบลบ้าน
ชะอวด อ�าเภอชะอวด และต�าบลควนหนองคว้า  ต�าบลทุ่งโพธ์ิ 
ต�าบลสามต�าบล และต�าบลนาหมอบุญ อ�าเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้ 
พืน้ทีด่งักล่าวเดมิเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามกันดาร และห่างไกลจากอ�าเภอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมปัีญหาด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขโดยเร่งด่วน ท้ัง
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน อาชพี และการให้บรกิารประชาชน จงึขอจดั
ตัง้พืน้ทีด่งักล่าวเป็นอ�าเภอจฬุาภรณ์ (กรณพีเิศษ) พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎกีาตัง้อ�าเภอเม่ือวนัท่ี 29  มกราคม  2537 และ
ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนาม ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เป็นชื่ออ�าเภอ โดยเริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2537
   อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นก่ิงอ�าเภอ  โดยแยกออกจาก
อ�าเภอน�้าพอง ประกอบด้วย 3 ต�าบล  ได้แก่  โคกสูง นาค�า และ
บ้านดง ตั้งเป็น “กิ่งอ�าเภออุบลรัตน์” เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยให้
มช่ืีอสอดคล้องกบัชือ่เข่ือนอบุลรตัน์ ซ่ึงได้รบัพระราชทานนามตาม 
พระนามของสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้าอบุลรตัน์ราชกลัยา ต่อ
มาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2522  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ
เป็น “อ�าเภออุบลรัตน์” ปัจจุบันมี 6 ต�าบล  ได้รับการพัฒนา และ
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ที่มา : http://www.dopa.go.th 
        https://th.wikipedia.org

        



วันศุกร์ที่ 11 ธันวำคม 2563
นำยธนำคม จงจิระ อธิบดีกรมกำรปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 251 โดยมี
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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           ต่อหน้า ๕

 

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้น�าในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครองเชงิพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื” รอบรั้ว วปค.

           
           

           
           

        



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 
นำยธนำคม จงจิระ อธิบดีกรมกำรปกครอง 

มอบหมำยให้ นำยศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�ำ 
รองอธิบดีกรมกำรปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18-19 และ 25/2564 
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 
นำยบรรจบ จันทรัตน์ อธิกำรวิทยำลัยกำรปกครอง 
พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ 
รุ่นที่ 251 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 

พบ...
บรรณาธิการ

        ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 
ขออ�านาจคณุพระศรรีตันไตรและสิง่ศักด์ิสทิธิท์ัง้
หลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความ
สุขความเจริญ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุก
ประการ
       ในเดือนมกราคม 2564  มีการฝึกอบรม
หลกัสตูรก�านนั ผูใ้หญบ่า้น  ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งที่วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และที่ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคต่าง ๆ  

        ส่วนเนื้อหาจดหมายข่าว  ”วิถีธัญบุรี”  
ฉบับนี้ได้น�าเสนอเรื่องเกี่ยวกับอ�าเภอที่ตั้งชื่อ
ตามพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  พระนาม  
และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ   ตลอดจนกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ของ วปค.  แล้ว
พบกันฉบับหน้าครับ         

 นายบรรจบ จันทรัตน์
      บรรณาธิการ

ศนูยร์าชการสะดวก (GECC)“อ�าเภอ..วถิีใหม่”

   ในส่วนของการพัฒนา
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนตามแนวทางศูนย์
ร าชการสะดวก  (GECC ) 
“อ�าเภอ..วิถีใหม่” ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการส�าคัญของกรมการ
ปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยการก�าหนด
มาตรฐานการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการประชาชนตาม
แนวทางศูนยร์าชการสะดวก มี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับงาน
บริการประชาชนของกรมการ
ปกครอง ให้มีมาตรฐานสากล
ในระดับประเทศ ตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของประชาชน
ภายใต้แนวคดิ “สะดวก รวดเรว็ 
เข้าถึงง่าย” ซึ่งมีหลายส�านัก
ทะเบียนอ�าเภอที่ได้ขอรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้
บริการประชาชนตามแนวทาง
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
“อ�าเภอ..วิถีใหม่” 
    การด�าเนินโครงการใน
ครั้งนี้กรมการปกครองได้มี
การติดตามผลเป็นประจ�า
ทุกเดือน เพ่ือช่วยกันพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
รวมทั้ งช่วยกันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การ
บริการประชาชนเป็นไปด้วย

ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึง
ง่าย และเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ส�านักทะเบยีนเพือ่เปน็กลุม่เป้า
หมายในการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการประชาชนตาม
แนวทางทางศูนย์ ราชการ
สะดวก (GECC) “อ�าเภอ..วิถี
ใหม่” ต่อไป 

ทีม่า : https://multi.dopa.go.th/
tspd/

การขับเคลื่อนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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