
กรมการปกครอง ด าเนินการจัดกิจกรรม ใน 3 มิต ิ 
 
1. การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต้นแบบ 

เป้าหมายของโครงการ 
       1. เพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ที่ได้รับคัดเลือกสามารถขยาย
ผลการด าเนินงานให้เป็นต้นแบบแก่ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และสามารถเชื่อมโยงขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของอ าเภอต่าง ๆ น าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
  2. เ พ่ือกระตุ้นส่ ง เสริมให้ศูนย์ เรียนรู้ โครงการอันเนื่ องมาจาก พระราชด าริ ระดับอ า เภอ  
มีการด าเนินกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความรู้ แนวคิด เกิดทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มี 
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้รับรางวัล ตามโครงการ  
1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รางวัลชนะเลิศ 
 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ.ตุ่นใต้ ต.ตุ่นใต้ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

รางวัลรองชนะเลิศ 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ บ.ห้วยน้ าเย็น ต.นาทราย  

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 



3. วิถีวัฒนธรรม 
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ พนักงาน 
และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปนายิกา
ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้ง เพ่ือเป็นการสนับสนุนโลหิตให้คลังโลหิตเนื่องจากการขาดแคลนโลหิตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ โดยด าเนินการ
ควบคุมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด “D-M-H-T-T” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค
บริโภค พร้อมอุดหนุนอาหารพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย แจกจ่ายให้แก่       
ผู้ยากไร้ คนยากจน คนไร้ที่พ่ึง และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดย กรมการปกครอง ได้จัดก าลัง
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและก ากับดูแลแถวตามมาตรการ 
“D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด - 19” Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม Mask wearing สวมหน้ากาก Hand 
washing ล้างมือบ่อยๆ และ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ และ Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทย
ชนะ” เพ่ือเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ ฝ่ายปกครองให้บริการงานทะเบียนและบัตร

ประจ าตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจพ่ีน้องฝ่ายปกครอง

ที่ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการงานทะเบียน (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย) และงานบัตร

ประจ าตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ ส านักทะเบียนอ าเภอมหาราช จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา ส านักทะเบียนอ าเภอดอนพุดและส านักทะเบียนอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี 

นายอ าเภอ  ปลัดอ าเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการอ าเภอ ...จิตอาสาน้อมน าพาสังคมเป็นสุข เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด กิจกรรมจิตอาสา 
ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ได้บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

เดือนเมษายน 2564 
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา สถานที่ บริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร                                     

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน  

     

     

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน  า 

จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอวาปีปทุม สถานที่ ณ บริเวณหนองน้ าสาธารณะแก่งน้อย                                          

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 250 คน 

      



        

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

จังหวัดปัตตานี อ าเภอยะรัง สถานที่ ณ โรงเรียนตาดีกา มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมสาธารณสุข 
จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอโกรกพระ สถานที ่ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเนินศาลา                                

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

     

     
 

กิจกรรมสร้างฝาย 

จังหวัดสระบุรี อ าเภอมวกเหล็ก สถานที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก                                                    

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 550 คน 

     

 



     
กิจกรรมขยายผลจิตอาสา 904 

จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอสังขละบุรี สถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                           

มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

     

 

     

 

 

 

 

 

 



ภัยพิบัติ 

จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเขาย้อย สถานที่ ในพ้ืนที่ต าบลหนองชุมพล                                                           

มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 

     

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือนพฤษภาคม 2564 
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ 

จังหวัดหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย สถานที่ ณ บริเวณสวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม)                                     

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน 

     

     

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน  า 

จังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศรีบุญยืน                                          

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน 

      



       

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

จังหวัดตราด อ าเภอเขาสมิง สถานที่ ณ บริเวณป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสม                                  

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 400 คน 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมสาธารณสุข 
จังหวัดสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร สถานที ่ณ พ้ืนที่ตลาดสดบ้านโคกก่อง                                                     

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 

     

     
กิจกรรมสร้างฝาย 

จังหวัดอุทัยธานี อ าเภอบ้านไร่ สถานที่ ณ บ้านนาตาโพ มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 75 คน 

    

 



    
ภัยพิบัติ 

จังหวัดชลบุรี อ าเภอบางละมุง สถานที่ ในพ้ืนที่ต าบลโป่ง                                                

           มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 คน 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือนมิถุนายน 2564 
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอสามร้อยยอด สถานที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแก                                     

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 150 คน 

     

     

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน  า 

จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอบางพลี สถานที่ ณ วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี บ้านบางกะอี่                                          

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน 

      



       

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง สถานที่ ณ ป่าชุมชนบ้านค านางปุ่ม มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมสาธารณสุข 

จังหวัดขอนแก่น อ าเภอพล สถานที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม 

มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 129 คน 

  ..   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสร้างฝาย 

จังหวัดล าพูน อ าเภอลี้ สถานที่ ณ บ้านเด่นเหม้า มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน 

    

 

    
ภัยพิบัติ 

จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง สถานที่ ณ บ้านเรือนในพ้ืนที่ต าบลหนองขาว 

มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 17 คน 

      



       .   

กิจกรรมขยายผลจิตอาสา 904 

จังหวัดอุทัยธานี อ าเภอหนองฉาง สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา 

มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 219 คน 

      

        .  

 



ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

อ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 

พระนามาภิไธย พระนาม 

และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เก่ียวข้อง



ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

จัดสร้างศาลาพักคอย ส าหรับประชาชนบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอ

มีสถานที่พักเพ่ือรอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ โดยค านึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

ระยะที่ 2
โครงการ คนกัลยา อ่อนเค็ม ลดโรค รักษ์ไต 

จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

จัดกิจกรรมสื่อสาร/สร้างการรับรู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคไต

จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพความคิดสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน

อ.กัลยาณวิัฒนา

จ.เชียงใหม่

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2552

มีทั้งหมด 3 ต าบล 21 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “เป็นอ าเภออนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน  า 

อนุรักษ์วิถีชีวิตชนเผ่าให้อยู่กับสังคมสมัยใหม่

อย่างย่ังยืน และเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว

ที่มีคุณภาพสูง”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน

โครงการยกระดับการดูแล ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯ

มอบถุงยังชีพ จ านวน 50 ชุด แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

ปรับปรุงบ้านพักของประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

จ านวน 6 หลัง/ครัวเรือน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.น่าน

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2539

มีทั้งหมด 2 ต าบล 22 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์พื นฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ์ 

พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตตามโครงการพระราชด าริ

เป็นประตูสู่การค้าการท่องเที่ยวอินโดจีน”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อันสะท้อนความเป็นเอกลักษณข์องอ าเภอ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอ าเภอ ให้เป็นที่พักคอยส าหรับประชาชน

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ ฯ

ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การด าเนินโครงการสู่ระดบัหมู่บ้าน 

ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าฝายชะลอน  า ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ

ของสิ่งแวดล้อม จ านวน 68 แห่ง

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2535 

(จัดตั้งกิ่งอ าเภอ)

วันที่ 5 ธันวาคม 2539 

(จัดตั้งอ าเภอ)

มีทั้งหมด 4 ต าบล 77 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “แหล่งเกษตรคุณภาพ สังคมเข้มแข็ง 

คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน ”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการขับเคลื่อนการขยายผลกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิฯ

จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

ขยายผลโครงการพัฒนาพื นที่ต้นแบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

โดยด าเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

จ านวน 1 หลัง/ครัวเรือน และด าเนินการสร้างห้องน  า จ านวน 7 หลัง/ครัวเรือน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.วชิรบารมี

จ.พิจิตร

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2541

มีทั้งหมด 4 ต าบล  51 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาเกษตรกรรม 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วิถีพอเพียง 

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงด า”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ว่าการอ าเภอ เพ่ือบริการประชาชน

จัดนิทรรศการ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง 

แก่ประชาชน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรผสมผสาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมให้ความรู้การพัฒนาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2539

มีทั้งหมด 6 ต าบล 53 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณป้ายที่ว่าการอ าเภอ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โครงการยกระดับการดูแลประชาชน ฯ

อบรมจิตอาสาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนผูย้ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.อุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

วิสัยทัศน์ “อ าเภออุบลรัตน์ จะเป็น

เมืองแห่งการท่องเที่ยว พัฒนา

การเกษตร และระบบชลประทาน 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี คนดีมีคุณภาพ 

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2517 

(จัดต้ังกิ่งอ าเภอ)

วันที่ 26 มีนาคม 2522 

(จัดต้ังอ าเภอ)

มีทั้งหมด 6 ต าบล  71 หมู่บ้าน



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติและภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สร้างการตระหนักรู้

ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการส่งเสริมการปลูกผลไม้ เกษตรอินทรีย์ 

ต่อยอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรมปลูกไม้ผล ได้แก่ มะขามเปรี ยวพันธุ์ฝักใหญ่และอินทผลมั

เพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการปลูกยางพารา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.สิรินธร

จ.อุบลราชธานี

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2535

มีทั้งหมด 6 ต าบล  76 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “อ า เภอสิ รินธร เ มืองแ ห่ ง มิตรภาพ และ

ความปลอดภัย โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

ปลูกต้นไม้ริมรั วหน้าที่ว่าการอ าเภอ พร้อมกับวางระบบน  าหยดตลอดแนว

ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ว่าการอ าเภอ อ านวยความสะดวกประชาชน

ปรับปรุงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ

ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ฉลองสริิราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและขยายผล

ศูนย์การเรียนรู้ ฯ

ต่อยอด ขยายผล และขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาปรับปรุงแปลง จัดระเบียบแปลง แผนผังแปลง ภูมิทัศน์รอบๆ 

บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.บุรีรัมย์

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2539

มีทั้งหมด 5 ต าบล 67 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “เมืองเฉลิมพระเกียรติ บ้านเมืองแห่งความน่าอยู่

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

เกษตรกรรมคุณภาพดี ยกระดับผลิตภัณฑ์พื นบ้าน”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการประดับธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน

จัดท าเสาธงพร้อมแท่นยึด บริเวณป้ายหน้าที่ว่าการอ าเภอ

ติดตั งธงและตราสัญลกัษณ์ประจ าพระองค ์และนิทรรศการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องสู่ชมุชน

ผูกผ้าประดับตกแต่งตามสีประจ าวันพระราชสมภพของพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ “บ้านเทิดไท้องค์ราชัน”

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จ านวน 

5 หลัง/ครัวเรือน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

จ.นครราชสีมา

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2539

มีทั้งหมด 5 ต าบล  61 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธ์ุดีมีคุณภาพ

ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต”ิ



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

จัดตั งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

จัดพื นที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามหลัก D-M-H-T-T-A

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและผู้สูงอายุ “บ้านเทิดไท้องค์ราชัน”

ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพ่ือดูแลและพัฒนาคุณภาพชวิีตที่ดีแก่ ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผละผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 6 หลัง/ครัวเรือน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ คนดีมีคุณภาพ”

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2539

มีทั้งหมด 4 ต าบล  37 หมู่บ้าน



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

ทาสีอาคารที่ว่าการอ าเภอภายนอก

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง

ประดับอาคารที่ว่าการอ าเภอ 

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”

กิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัุขบ้า 

ประกอบด้วย สุนัข 40 ตัว และแมว 51 ตัว 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดหาเตียงผู้ป่วย จ านวน 12 เตียง 

และผ้าอ้อมส าเร็จรูป จ านวน 20 คนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื นที่

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2
อ.จุฬาภรณ์

จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2537

มีทั้งหมด 6 ต าบล  29 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว 

การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน”



ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ว่าการอ าเภอ เพื่อบริการประชาชน

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์

ติดตั งไฟประดับนิทรรศการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ซ่อมแซมระบบไฟภายในอาคารที่ว่าการอ าเภอ

ปรับภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน  า

ปรับปรุงศาลาประชาคมอ าเภอ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และมอบถุงยังชีพ จ านวน 6 หลัง/ครัวเรือน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง 

จัดแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ ฯ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรม่ันคง 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ก่อต้ังเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 

(จัดต้ังกิ่งอ าเภอชุมพล)

วันที่ 30 ธันวาคม 2539 

(เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอ าเภอศรีนครินทร์)

วันที่ 8 กันยายน 2550 

(จัดต้ังอ าเภอ)

มีทั้งหมด 4 ต าบล 43 หมู่บ้าน



ที ่ อำเภอ จังหวัด วันที่จัดตั้งอำเภอ ตั้งชื่อตาม 

1 กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ วันที่ 26 ธ.ค. 2552 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

2 เฉลิมพระเกียรติ น่าน วันที่ 5 ธ.ค. 2539 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคล
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

3 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย - วันที่ 1 เม.ย. 2535 
(จัดตั้งก่ิงอำเภอ) 

- วันที่ 5 ธ.ค. 2539 
(จัดตั้งอำเภอ) 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

4 วชิรบารมี พิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 2541 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี วันที่ 5 ธ.ค. 2539 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคล
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

6 อุบลรัตน์ ขอนแก่น - วันที่ 20 ส.ค. 2517 
(จัดตั้งก่ิงอำเภอ) 

- วันที่ 26 มี.ค. 2522 
(จัดตั้งอำเภอ) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

7 สิรินธร อุบลราชธานี 
 

วันที่ 3 ธ.ค. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

8 เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ วันที่ 5 ธ.ค. 2539 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคล
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

9 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา วันที่ 5 ธ.ค. 2539 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคล
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

10 เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธ.ค. 2539 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคล
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

11 จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช วันที่ 6 มี.ค. 2537 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

สรุปข้อมูลอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ 



 
 
 
 

ที ่ อำเภอ จังหวัด วันที่จัดตั้งอำเภอ จัดชื่อตาม 
12 ศรีนครินทร์ พัทลุง - วันที่ 15 ก.ค. 2539 

(จัดตั้งก่ิงอำเภอชุมพล) 
- วันที่ 30 ธ.ค. 2539 
(เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอ

ศรีนครินทร์) 
- วันที่ 8 ก.ย. 2550 

(จัดตั้งอำเภอ) 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

- 2 - 

หมายเหตุ : วันที่จัดตั้งอำเภอ หมายถึง วันที่มีผลใช้บังคับตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนด 

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารงานอำเภอ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 



ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 

พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อ าเภอ 

สืบสาน

รักษา

ต่อยอด


