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รายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนกังานสถติิแห่งชาต ิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตลุาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ตามที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –พ.ศ. 2564)  ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565   เพ่ือให้เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรู้จัก
พอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพ่ือให้เป็น
องค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่ วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค์ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

และเพ่ือให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ

2.บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร  ในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุก
รูปแบบ

1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 1.จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

สลก.(กปส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกฯ

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

สลก.(กปส./
กกจ.) 

3.การจัดทำบอร์ด “NSO โปร่งใส”
เพ่ือเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

3.จำนวนหน่วยงานที่ได้ดำเนินการ
จัดทำบอร์ด“NSO โปร่งใส”

อย่างน้อย 
70 หน่วยงาน 

ศูนย์/กอง 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดทำสื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่

4 .จำนวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5.จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

70 กิจกรรม ศูนย์/กอง 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต

6.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

นว.(กพบ.)/
สลก.(กคธ.) 

งบประมาณ

-

-

-

-

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จำนวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระทำผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่” 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สลก.(กนต.)/
นว.(กพบ.) 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

8.จำนวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 

9.จำนวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

นว.(กพบ.)/
สลก.(กคธ). 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 10.จำนวนเครือข่ายภายใต้โครงการ
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”

5 เครือข่าย ศูนย์/กอง 

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร

2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน

1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอทำดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จำนวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สลก.(กคธ./ 
กปส.) 

นว.(กพบ.) 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

งบประมาณ

-

  -



- 6 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

2.เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

1.จัดทำนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ

1.จำนวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

สลก.(กคธ.) 
ศท. 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.

-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

2.ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช.

ปีละครั้ง สลก.(กกจ.) 

งบประมาณ

-

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3.จำนวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ใน เรื ่องการป ้องกันการม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ปีละครั้ง สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความสำเร็จในการจัดทำการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 5.ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่กำหนด

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
กำหนดในแผน 

ตส. 

งบประมาณ

1,000 
  บาท 

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของสำนักงาน
ป.ป.ช.

1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 90 ศูนย์/กอง 
สลก.(กคธ.) 

งบประมาณ

-
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สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

1.ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
มีจิ ตสำนึ กสาธารณ ะ
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว น ร ว ม  แ ล ะ ส ร้ า ง
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ

1.โครงการ สสช. ปันรัก
ปันสุข

1 .จำนวนกิจกรรมที่ ได้
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

สลก.
(กปส.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

2 กิจกรรม 

3 กิจกรรม 1. กิ จกรรม  สสช . ปั น รั ก เห ลื อ -ขอ
โด ย ข อ รั บ บ ริ จ า ค เสื้ อ ผ้ า มื อ ส อ ง
ของเหลือใช้  เพ่ือมอบให้มูลนิธิบ้ าน
นกขมิ้น ณ จุดรับบริจาคบริเวณชั้น 2
ลานหน้าสำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
2. กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์
สิ่ งแวดล้ อม  พัฒ นาคุณ ภ าพชี วิ ต ”
ณ  โรงเรียนสิ งห์ บุ รี  จั งหวัดสิ งห์ บุ รี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

2.บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้ าห น้ าที่ ใน อ งค์ ก ร
ในการผลักดัน ให้ เกิด
สั งคมที่ ไม่ ทนต่ อการ
ทุจริต

3 . กิ จ กรรม  “ปฏิ ทิ น เก่ า -เราขอ” 
เพ่ือนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตา
บอดแห่งประเทศไทย ณ จุดรับบริจาค
บริ เวณ ชั้ น  2  ล านห น้ าส ำนั ก งาน
เลขานุการกรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2565 

2 .โค รงการ เส ริม ส ร้ า ง
จิตสำนึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2 .จำนวนกิจกรรมที่ ได้
ดำเนิ นการใน โครงการ
เสริมสร้างจิตสำนึกฯ 

สลก.
(กปส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

4 กิจกรรม 

3 กิจกรรม 1. จัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือน้อมรำลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2564
2. จัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือน้อมรำลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบ รมชนกาธิ เบ ศร  มห าภู มิ พ ล
อดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
3. จัดทำคำถวายพระพร สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช
กัญญา เนื่ องในวันคล้ ายวันประสูติ
วันที่ 8 มกราคม

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

-

-

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่ เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่วมต้ านทุ จ ริต ในทุ ก
รูปแบบ

3.การจัดทำบอร์ด “NSO
โปร่ งใส” เพ่ื อ เผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

3.จำนวนหน่วยงานที่ได้
ดำเนินการจัดทำบอร์ด
“NSO โปร่งใส”

ศูนย์/กอง 
สถิติจังหวัด 

อย่างน้อย 
70 

หน่วยงาน 

81 
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

16 
 หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค 

65 
หน่วยงาน) 

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
ส ล ก . แ ล ะส ำนั ก งาน ส ถิ ติ จั งห วั ด 
ดำเนินการจัดทำบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
เพ่ื อเผยแพร่ เกี่ ยวกับ เรื่องคุณ ธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  

4.โครงการจัดทำสื่อรณรงค์
ใน เรื่อง วินั ย  คุณ ธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 

4 .จำนวนช่ อ งท างการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

สลก.
(กนต./
กคธ./
กปส.) 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

6 ช่องทาง 1. หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้
1 )  เ รื่ อ ง เผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ

เสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย 
แก่บุคคลในสำนักงานสถิติแห่ งชาติ  
เดือนละ 1 ครั้ง 

2) โปสเตอร์ เรื่อง ค่านิยมการให้
และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) โปสเตอร์  เรื่อง “ปิดปุ่ มโปง”
เดือนละ 1 ครั้ง 

-

-

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

4) โปสเตอร์เผยแพร่เนื่องในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา 

2 . เผ ย แ พ ร่ ใน เว็ บ ไซ ต์  nso.go.th 
เว็บไซต์ webintranet.nso.go.th และ
เว็บไซต์ ethics.nso.go.th 
3. ปิดประกาศท่ีบอร์ด NSO โปร่งใส
4. เ ผ ย แ พ ร่ ใ น  Facebook NSO
Stopcorrupt ion
5. ปิดประกาศที่เครื่องสแกนใบหน้า
6. จัดทำ Backdrop และ Roll up เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง

1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น 

2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

-
-

-
-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร   

5) แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2552 

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7) จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน
ห นึ่ ง กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม

5 .จำนวนกิจกรรมที่ ได้
ดำเนิ นการใน โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ศูนย์/กอง 
สถิติจังหวัด 

70 
กิจกรรม 

518 
กิจกรรม 

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
สลก. และสำนักงานสถิติจังหวัดได้จัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

6.โครงการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ น เครื่ อ งมื อต้ าน การ
ทุจริต

6.จำนวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

นว.(กพบ.) 
/สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการใน 6 เดือนแรก 

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

 -
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

7.โครงการอบรมหลักสูตร
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระทำผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”

7.จำนวนครั้งของการจัด
อบ รม ห ลั ก สู ต ร  “ก าร
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระทำผิดวินัยให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่”

นว.(กพบ.) 
/สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ป ฐม นิ เท ศ ข้ า ร าช ก าร ให ม่  ค รั้ งที่  
1 /2565  ระหว่างวันที่  28  - 31 
มีนาคม 2565 

8.โครงการอบรมในเรื่อง
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ”

8.จำนวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ”

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

2 ครั้ง 1 .คำสั่ งส ำนั ก งานสถิติ แห่ งชาติ  ที่  
74/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
เรื่ อ ง  แต่ งตั้ งคณ ะท ำงาน ป ระ เมิ น
คุณ ธรรมและความ โป ร่ ง ใส ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
2. จัดอบรมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565
ให้ แก่คณ ะทำงานฯ และเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2565

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

9.จำนวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร

นว.(กพบ.)/
สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการใน 6 เดือนแรก 

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

-

-



- 15 -

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 

10.จำนวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน 1 
เครือข่าย” 

ศูนย์/กอง 5 
เครือข่าย 

12 
เครือข่าย 

1. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/กอง) มีการ
จัดตั้ งเครือข่ายเพ่ือการบริหารงานที่
โปร่งใส ดังนี้
  ๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  ๒) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ
4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
5) กองสถิติพยากรณ์
6) กองสถิติเศรษฐกิจ
7) กองสถิติสาธารณมติ
8) กองสถิติสังคม
9) กองบริหารจัดการระบบสถิติ
10) สำนักงานเลขานุการกรม
11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 . คำสั่ งสำนักงานสถิติแห่ งชาติ  ที่
74/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565
เรื่ อ ง  แต่ งตั้ งคณ ะท ำงาน ป ระ เมิ น
คุณ ธรรมและความ โป ร่ ง ใส ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองค์กร

2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน

1. โครงการประกาศเจตนารมณ์
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดี
เพ่ือแผ่นดิน”

1.จำนวนครั้งของการจัด
โครงการประกาศเจตนารมณ์
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดี
เพ่ือแผ่นดิน”

สลก.(กคธ./ 
/กปส.)/นว.

(กพบ.) 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอทำดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติทราบและร่วมกันปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณต์ามช่องทางต่างๆ  

2.จำนวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ ์

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

5 ช่องทาง มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์  
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 5    
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
www.nso.go.th 

2. เว็บ อินทราเน็ทสำนั กงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th 

3. เว็บไซต์กลุ่ มคุ้ มครองจริยธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th 

4. Facebook : Nso Stopcorruption
5. Facebook : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการ
ป้ องกันการทุ จริต ให้
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต

1 .จั ด ท ำน โย บ าย /
มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุณ ธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรทราบและถือ
ปฏิบัติ 

1.จำนวนช่องทางการ
เผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

สลก.
(กคธ.) 
ศท. 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

2 ช่องทาง จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ เพ่ื อให้ เจ้าหน้ าที่
องค์ กรถือปฏิ บั ติ  และเผยแพร่ทาง
ช่องทาง ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.nso.go.th
2. เผยแพร่ในเว็บไซต์ ethics.nso.go.th

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

2.เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทำงานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตขึ้น

2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช.

-กิ จ ก ร ร ม คั ด เลื อ ก
ข้ าราชการพ ล เรื อ น
ดีเด่น

3. ทบท วนระ เบี ยบ
ภายใน  ใน เรื่ อ งการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ระดับความสำเร็จของ
ก ารด ำ เนิ น โค ร งก าร 
ยกย่องคนดีศรี สสช. 

จ ำน วน ค รั้ ง ข อ งก า ร
ทบทวนระเบียบภายใน
เรื่อง การป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

สลก.
(กกจ.) 

สลก.
(กนต./
กคธ.) 

ปีละครั้ง 

ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดี เด่ น ขอ งสำนั ก งาน สถิ ติ แห่ งช าติ  
ประจำปี 2564  ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก  
จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
• นางสาววราภรณ์  ไตรศักดิ์ศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• นางสาวรุ่งนภา  การุณสิต
ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ

สำนักงานเลขานุการกรม 

1. คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  และแบบฟอร์มการจัดทำ ผท.
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 5
ตามหนั งสือกลุ่ มคุ้ มครองจริ ยธรรม
ที่  01 .9/ว 4   ลงวันที่  7  มกราคม
พ.ศ. 2565

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

  -

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

4. การประเมิ นผลการ
ควบคุมภายใน

4.ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำการประเมินผล
การควบคุมภายใน

สลก. 
(กยง.) 

ร้อยละ 
100 

1.หนังสือรับรอง
การประเมินผลการ
ควบ คุ ม ภ าย ใน
(ปค.1)

2
2.ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ เมิ น อ งค์  
ประกอบของการ
ควบ คุ ม ภ าย ใน  
(ปค.4) 
3 . รายงานการ
ประเมิ นผลการ
ควบ คุ ม ภ าย ใน 
(ปค.5) 
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมิน
ผลการควบ คุ ม
ภายในของผู้ตรวจ
สอบภายใน (ปค.6)

1.สำนั กงานสถิติ แ ห่ งชาติ ได้ รายงาน
การป ระ เมิ น ผ ล ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 –
30 กั น ย า ย น  พ .ศ .2564) เส น อ ต่ อ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว 
2.ค ำสั่ ง ส ำนั ก ง าน ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ  ที่
166/2563 แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประสานงาน
ให้ศูนย์/กอง ที่ เกี่ยวข้อง จัดทำรายงาน
การป ระ เมิ น ผ ล ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน
ในระดับหน่วยงานย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยอยู่ ระหว่างการจัดทำรายงานการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31
มีนาคม 2565)

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-

-
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

5.แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี

5.ระดับความสำเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนที่
กำหนด

ตส. รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ

เรื่องตามที่
กำหนดใน

แผน 

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565)   
- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล จำนวน
4 เรื่อง

1) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณู ปโภค ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 

2) รายงานผลการตรวจสอบระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
    3 )ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
สารสนเทศ 

4)รายงานผลการตรวจสอบการเงิน
บัญชีตามระบบ GFMIS 

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดำเนินการ 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1.โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. 

1.ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์/สำนัก 
สลก.(กคธ.) 

ร้อยละ 90 - เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ใช้เครื่องมือในการวัด 3 
เครื่องมือ คือ Internal  External และ 
Open Data  สำหรับผลการประเมิน ITA 
สำนักงาน ป.ป.ช. จะรายงานผลการ
ประเมิน ITA  ในภาพรวม ภายในวันที่  
31 สิงหาคม 2565 

จากผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 10 โครงการ/กิจกรรม 10 ตัวชี้วัด  มี 2 โครงการ คือ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร  และโครงการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต  ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม 
1 ตัวชี้วัด สำหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ผลคะแนน      
ในภาพรวม สำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ

ที่ใชดําเนินงาน

-
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ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยนำโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่ งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งผู้อำนวยการ
สำนักงานสถิติแห่ งชาติ   ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ การส่ง เสริมคุณธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่  20 มกราคม 2565 พร้อมทั้ งได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์  
ethics.nso.go.th → แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 

 

1. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมบริจาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 2 
พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 25 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ 10 ปี        
ในรูปแบบออนไลน์ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครบรอบ 19 ปี ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
6. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 130 ปี ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 

6 

กองสถิติเศรษฐกิจ 1. เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 

1 

ศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  80 พรรษา     
(อาคารรัฐประศาสนภักดี) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 

1 

กองบริหารจัดการ
ระบบสถิติ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา    
(อาคารรัฐประศาสนภักดี) 
 

1 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

กาญจนบุรี 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
2. เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเ กียรติ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
3. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ณ  หมู่บ้านตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้  และวัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
5. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
6. เข้าร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 มีน าคม
พ.ศ. 2565

6 

จันทบุรี 1. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
2. เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

2 

ฉะเชิงเทรา 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล)  หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

4 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา        
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
4. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

ชลบุร ี 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2565  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

2 
 

ชัยนาท 1. เข้าร่วมกิจกรรม “ครัวชัยนาท”  ณ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลบางหลวง และตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท      
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน    
พ.ศ. 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี          
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทส มเด็จพระบรม         
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณเข่ือนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ณ บริเวณวัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม (วัดกลาง)  ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ                
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันท่ี 5 ธั นวาคม         
พ.ศ. 2564 
7. เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ตำบลธรรมามูล         
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท        
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2565 
9. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2565 
10. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งท่ี  1     
ครั้งหลัง ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
11. เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 
12. เข้าร่วมกิจกรรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัด
ชัยนาท เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 
 

ตราด 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์   เนื่องในงานรัฐพิธีท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  ผ่านกิจกรรมชาวตราดรวมน้ำใจช่วยกาชาด  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม          
พ.ศ. 2564 
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม       
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณศาลา 100 ปี และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  
รัชกาลท่ี 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 
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สำนักงานสถิติ
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ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
6. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ณ วัดวังตะเคียน
หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
7. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิต
พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
8. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหาร รักษาอุโบสถศีล เวียนเทียน ณ วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
9. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี”
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
10. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

นครนายก 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดล  ณ วัดดงละคร  ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก

1 

นครปฐม 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
2. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
3. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564
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4. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ดูแลต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์         
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
6. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  ณ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 
7. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “นครปฐมปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ณ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2564 

นนทบุรี 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 

1 

ปทุมธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 
ปราจีนบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564  ณ  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564  ณ วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
5. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12  ตำบลบ้านพระ      
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุ รี          
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
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7. เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2565  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
8. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน       
การช่างไทย” ณ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี          
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
10. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด               
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
11. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี       
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

พระนครศรีอยุธยา 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีเปิด “บ้านมั่นคง บ้านรักษ์โลก” ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทย / ผ้าไทย ร่วมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปี 2564  ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา    
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
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6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ 
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่  8 (พ.ศ. 2484) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตำบลประตูชัย                     
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง            
ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเกาะเมือง สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรี อยุธยา           
ถึงสะพานปรีดีธำรง  
10. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่ องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ  วัดพนัญ เชิ งวรวิหาร  พระอารามหลวง ตำบลคลองสวนพลู                         
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
11. เข้าร่วมพิธี “รำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
12. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2565 
13. เข้าร่วมงานวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

เพชรบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรม รักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี   
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ โรงเรียนกุญชร       
วชิราราม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
4. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณ             
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาด หน้าวัดเนรัญชราราม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 
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ราชบุรี 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

1 

ลพบุรี 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 56 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์  เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ  บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภา พันธ์
พ.ศ. 2565
3. เข้าร่วมพิธีถวายถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 25 65
ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
4. เข้าร่วมพิธีถวายถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565
ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
5. เข้าร่วมพิธีถวายถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565
ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565”
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัด ณ วัดมณีชลขันธ์ ตำบลพรหมมาสตร์  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
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สมุทรปราการ 1. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ บริเวณวัดบางกระสอบ ตำบลบางกระสอบ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565

2 

สมุทรสงคราม 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
3. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม
ณ  พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
5. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ พัชร
มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ วัดบางแคน้อย ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันดินโลก 5 ธันวาคม ” ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564
7. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
8. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ
ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565
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9. เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2565
10. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2565
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร าชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 4 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  พระอารามหลวง ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
12. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรส งคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
13. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพว า
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
14. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
15. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไ ทย”
ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565
16. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองสมุทรสงครามและสมโภช 121 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมื อง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565

สมุทรสาคร 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพิธี วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 2564
2. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ “ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ คลองภาษีเจริญ เทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
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4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
5. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณท่าน้ำดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ  บริเวณวัดน้อยนางหงส์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

สิงห์บุรี 1. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดสิงห์บุรี  ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564
2. เข้าร่วมพิธีทำบุญ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิง ห์บุรี
เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564
3. เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564
4. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ณ  พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2565
6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565
7. เข้าร่วมพิธีสักการะ พระอาจารย์ธรรมโชติ พิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบา งระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565
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8. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2565 ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี        
เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 
9. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
10. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
11.เข้าร่วมโครงการ “หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการ “หน่วยแพทย์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”        
ณ วัดตะโหนด ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
12. เข้าร่วมกิจกรรม Kick off  โครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่       
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 
13. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลี สนามหลวง ครั้งท่ี 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565            
ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 
14. . เข้าร่วมกิจกรรม Kick off  โครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ 
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2565 
15. เข้าร่วมงานมหกรรม อัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดสังฆราชาวาส ถนนสิงหราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2565 
16. เข้าร่วมกิจกรรม Kick off  โครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ 
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565 

อ่างทอง 1. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งท่ี 4  “วันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ พาไปทำบุญ”  ประจำปี 2565 1 
เชียงราย 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย         
เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 
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2. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์  ศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” ณ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรา ย 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
5. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการ
ช่างไทย” ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
6. เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” 
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 
9. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

เชียงใหม่ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองแม่ข่า  ณ พื้นท่ีอำเภอเมืองเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ พื้นท่ีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด” (CHIANG MAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม”         
ครั้งที่ 2  ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสวนหย่อม 
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ตาก 1. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ หนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ  หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564
3. เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ  ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564
4. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2565
5. เข้าร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565   ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก  ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 14 กุมภ าพันธ์
พ.ศ. 2565
6. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 ณ วัดโคกพูล
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565
7. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดปลอดขยะพลาสติก และเปิดโครงการตากร่วม “วน” (WON)  ณ ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2565
8. เข้าร่วมกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เมื่อวันท่ี 2 มี นาคม
พ.ศ. 2565
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสถานท่ีราชการ (ศาลากลางจังหวัดตาก)  ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 9 มีน าคม
พ.ศ. 2565
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสถานท่ีราชการ (ศาลากลางจังหวัดตาก)  ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม
พ.ศ. 2565
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสถานท่ีราชการ (ศาลากลางจังหวัดตาก)  ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม
พ.ศ. 2565
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดท่าตะคร้อ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2565
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13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดตาก) ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2565
14. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด ตาก
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

นครสวรรค์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพิการสากล  ณ โรงแรมแกรนฮิลป์สปา แอน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2565
4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา หมู่ที่  1 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
5. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี  ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
6. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้ าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565
ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

6 

น่าน 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน  เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565
3. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมฟังธรรมและเวียนเทียน ณ วั ดพญาภู ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565

4 
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4. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน 
ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

พะเยา 1. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ 
ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา     
(หลังใหม่)  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       
และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา          
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ   ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา        
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
6. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า               
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา     
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

8 
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พิจิตร 1. เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
2. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
3. เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ณ วัดไผ่รอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564
4. เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดท่าหลวง และศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับภูมิทัศน์บึงสีไฟ  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ 60 พรรษา บึงสีไฟ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
6. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณสวนสาธารณะพระพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อ วันที่ 15
มีนาคม 2565
8. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

8 

พิษณุโลก 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
2. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดราษฏร์เจริญ หมู่ที่ 7  ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

2 

แพร่ 1. เข้าร่วมถวายเพลและร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อสร้างห้องน้ำ  ณ วัดวังหงส์เหนือ ตำบลวังหงษ์  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝัง
คุณธรรมนำชีวิต  ณ วัดสัมฤทธิบุญ ตำบลแม่เก๋ิง  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

100 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564
4. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝัง
คุณธรรมนำชีวิต  ณ วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
5. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 จังหวัดแพร่
ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
6. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2564
7. เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2564
8. เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
9. เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระมหาจักรพรรดิ และวัตถุมงคลบูชา ณ  วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2564
10. เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5  ศาลากลาง
จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564
11. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ ตามกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการองค์กรคุณธรรมจังหวัดแพร่   ณ วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564
12. เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปาทาน อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสาโร มหาเถร) ครบรอบ 10 ปี วันมรณภาพ
ณ  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
13. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
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14. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้า งสุข
จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ วัดจอมคีรีชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
15. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐิน  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
16. เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบชะตาหลวง มอบทุนการศึกษา และถวายมุทิตาสักการะพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาส
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ  สำนักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม (วัดป่าพุทธภูมิ) ตำบลแม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
17. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
18. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
19. เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพ่ือพัฒนาพุทธมณฑลประจำจังหวัดแพร่  ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
20. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2564
21. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดจอมสวรรค์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2564
22. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดเมธังกราวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2564
23. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดพระธาตุอินทร์แขวน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2564
24. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
25. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดศรีชุม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
26. เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
27. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีธัมม์  ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
28. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2564
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29. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564
30. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธาตุดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564
31. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเทศน์มหาชาติ  ณ วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
32. เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม ในงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะต๊ีปต๋ีนก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2564  ณ ท่าน้ำเชตะวัน ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
33. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดวังหงส์เหนือ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
34. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
35. เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบทศวรรษ   ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลป่าแมต
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564
36. เข้าร่วมกราบมุทิตาจิต และถวายเพลแด่พระราชวิสุทธี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่  เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว เนื่องในอายุวัฒนะครบรอบ 91 ปี
64 พรรษา ณ วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564
37. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ  บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564
38. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่
เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564
39. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564  ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564
40. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งท่ี 2 วัดพระธาตุช่อแฮ
พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564
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41. เข้าร่วมพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธมหามุจลินท์วิมุตติสุข (พระเจ้านาคปรก)  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดพระธาตุอินแขวน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
42. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้–ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World  Soil Day)  
ณ  โคกหนองนาโมเดล บ้านสันติธรรม  หมู่ที่ 12  ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
43. เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี  
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
44. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
45. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ ในวันพระ  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่              
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 
46. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 
47. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุช่อแฮ  เทพยดาอารักษ์หลวงเมืองแพร่ จุดประทีปพันดวง พิธีเททองหล่อนำฤกษ์   ณ วัดพระธาตุช่อแฮ        
พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 
48. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
49. เข้าร่วมพิธีมอบไฟพระฤกษ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล      
ทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พ.ศ. 2565   ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 
50. เข้าร่วมทำบุญตักบาตรธัมม์  ถวายช้าง และเสือ  ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
51. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565  ณ บริเวณสี่แยกน้ำพุ สนามหลวง ตำบลในเวียง              
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 
52. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 5 มกราคม  2565 
53. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2565 
54. เข้าร่วมพิธียกฉัตรประดิษฐานบนยอดองค์พระธาตุกาญจนานนท์  ณ วัดอินทนิเวศน์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 
พ.ศ. 2565 
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55. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่         
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
56. เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงพระธาตุเก้าแก้วมณี สะหลีปัญญา ณ วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่          
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
57. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า    
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  
58. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 
59. เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุขสวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า 
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
60. เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในโอกาสเสกน้ำสรงพระบรมธาตุช่อแฮ และหลอมทองคำปฐมฤกษ์  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565   
61. เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ณ วัดจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565   
62. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและลงเสาเอกภัตศาลา (หอฉันท์/โรงครัว/ห้องน้ำ)  ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง   
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 
63. เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสาทรนิมมานการ อดีตเจ้าอาวาสวัดสร่างโศก ณ วัดสร่างโศก ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่    
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 
64. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝัง
คุณธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ วัดดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  
65. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา บายศรีทูลขวัญน้อมถวายท่านเจ้าคุณพระวิมลกิจจาภรณ์ (เจ้าคุณไจย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาท       
มิ่งเมืองวรวิหาร ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม (พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ พระธาตุอินแขวน)  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
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66. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
67. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี  ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   
68. เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ 
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
69. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ  ณ วัดจอมคิรีชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
70. เข้าร่วมพิธีทำบุญยกเศวตฉัตร 5 ชั้น  ณ วัดพระธาตุปูแจ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 
71. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ที่วัดใกล้บ้าน ตามโครงการองค์กรคุณธรรมจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์     
พ.ศ.2565 
72. เข้าร่วมกจิกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
73. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวง และทำบุญศาลากลางจังหวัดแพร่  ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
74. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
75. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล  และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง 
ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2565  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
76. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง 
ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2565  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 
77. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง 
ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2565  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
78. ร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ และถวายภัตตาหาร  ณ วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด แพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 
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79. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ประจำปี 2565   ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565         
80. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ ณ วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 
81. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ ลานรอบองค์พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ 
พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 
82. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ ณ วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 
83. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ และทำบุญงานบวช  ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 
84. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุเนิ้ง ณ วัดพระหลวง (พระธาตุเนิ้ง)  ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 
85. เข้าร่วมพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต  ณ ท่าน้ำสบก๋อน บ้านใน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
86. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่    
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 
87. เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาหลวง และพิธีบายศรีทูลขวัญ  ณ ศูนย์พุทธเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สวนธรรมกัมมัฏฐานมหาโพธิวงศาราชเขมากร   
สิกขาลัย ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 
88. เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ และถวายตุง เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 
89. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง    
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 
90. เข้าร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยเล็ง  ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 
91. เข้าร่วมพิธีถวายทองจังโก  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 
92. เข้าร่วมพิธีบรรจุวัตถุมงคลและปิดพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ  ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
93. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ  ณ วัดทุ่งเจริญ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 
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94. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 
95. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ  ณ วัดหนองกลาง ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
96. เข้าร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่  ณ วัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565                                  
97. ร่วมพิธียกช่อฟ้า และยกยอดฉัตรวิหารพระครูวิศาลศีลวัฒน์ (แก้ว ชยวโส)  ณ วัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่                 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 
98. เข้าร่วมทำบุญตักบาตร  ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
99. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมตรีเทพ          
สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
100. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว         
ณ  ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

แม่ฮ่องสอน 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
ณ  วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              
บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภชพระประธานใหม่  ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน           
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต  ณ พระอุโบสถ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 
6. เขา้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารและสิ่งของแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ 
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

7 



~ 27 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินินาถ พระบรมรา ชชนนี 
พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2565 

ลำปาง 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ  ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่ราชการ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง        
จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565    
ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียง เหนือ อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
4. เข้าร่วมงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 3–4 มีนาคม 2565 

4 

ลำพูน 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ งชาติ  ณ  ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน                      
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลต้นธง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
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สุโขทัย 1. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
2. เข้าร่วมพิธีพระราชทานภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร สอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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อุตรดิตถ์ 1. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  และสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
2. เข้าร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ วัดกลิ่นลอยบุปผาราม หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณ       
ลานอเนกประสงค์  ริมน้ำน่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างฝายชะลอน้ำ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บ้านน้ำไผ่  หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้วงาม  
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลาประชาคม
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์     
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
8. เข้าร่วมกิจกรรม “ใส่ผ้าไทย ให้สนุก” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
9. เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2565  ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล        
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2565 
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10. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
11. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
12. เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

อุทัยธานี 1. เข้าร่วมส่งมอบของขวัญเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม “วันคนพิการสากล ประจำปี 2564” 
2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564  
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และเพ่ือความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ เมื่อวันที่  4 มกราคม 
พ.ศ. 2565 
6. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่     
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อาคารสำนักงาน         
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ ร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           
เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
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9. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง ใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565”    
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเก่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
10. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          
ณ หอประชุม 2  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
11. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัย
รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

กาฬสินธุ์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโบราณสถาน ณ พระธาตุยาคู ตำบลกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์     
จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตลาดเทศบาลตำบลหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช าชน ประจำปี   
พ.ศ. 2565  ณ  โรงเรียนบ้านโพนนาดี  บ้านโพนนาดี  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดสดเทศบาลห ลุบ ตำบลหลุบ 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

6 

ขอนแก่น 1. เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่ ประจำเดือนตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
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4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเ รือน” 
ประจำปี 2565 

ชัยภูมิ 1. เข้าร่วมงานพิธีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 1 
นครพนม 1. เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

2. เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ”  ณ วัดศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 

3 

บุรีรัมย์ 1. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเส ม็ด 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด ณ พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณด้านหน้าสนามช้าง อารีน่า ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานขึ้นเขากระโดง 2565  ณ บริเวณลานพระพุทธรูป พระสุภัทรบพิตร วนอุทยานเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 
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มหาสารคาม 1. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมห าเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2565 

2 

มุกดาหาร 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกา ลที่ 5 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
3. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพ่ือน้อมรำลึกและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
ณ บ้านกุดโง้ง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5           
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ วัดนิรมิต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2565 
9 . เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร          
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
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10. เข้าร่วมกิจกรรม คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร           
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
11. เข้าร่วมกิจกรรม คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร           
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
12. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันมาฆบูชา ประจำปี 2565  ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
13. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
14. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ เขื่อนริมโขง           
ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์  ณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
16. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
17. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ ระมหาเจษฏาราชเจ้า”      
และวันข้าราชการพลเรือน ณ ลานตลาดอำเภอดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ยโสธร 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ ถนนคนเดินเมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
3. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง  ณ วัดมหาธาตุ 
พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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4. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่งมาตรฐาน        
การช่างไทย”  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณลานพญาแถน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 
6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชก าลที่ 5
หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลาง        
จังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ร้อยเอ็ด 1. เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ทุกวันอาทิตย์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกี ยรติ 
อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 

5 

ศรีสะเกษ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัด เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม เนื่องในงานสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี  ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัด เมื่อวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 
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5 . เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่ งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ                    
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย     
เมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
6. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ         
จังหวัดศรีสะเกษ  ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติ 80 พรรษา     
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
8. เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์  พัฒนาเมืองรองรับ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  47 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่  37 ณ ถนนศรีวิเศษ                 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
9. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันบิดามาตรฐานแห่งการช่างไทย ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ    
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
12. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 47  ณ สวนสาธารณกุดหวาย ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ        
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 

สกลนคร 1. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาน” ณ บริเวณดอนลังกา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2564 
2. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร   
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
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3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเชิงชุม เทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม   
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
5. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม เทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
6. เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) ประจำปี 2565  ณ ลานคนเมือง     
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
9. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565   ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
10. เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันมาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ณ ห้องประชุมชมพูพาน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหามงคลน้ำมนต์ 3 พระอารามหลวง  ณ มณฑลพิธีลานองค์พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร        
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 
12. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุม
จามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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สุรินทร์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังใหม่) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2565 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานศึกษา”  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ        
จังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2565 
4. เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 18 มกราคม        
พ.ศ. 2565 
5. เข้าร่วมพิธีตักบาตรกับช้าง เป็นประจำทุกวันเสาร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  (หลังเก่า)  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
6. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
7. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์       
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
8. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 
9. เข้าร่วมงานสืบสานงานบุญช้างไทย จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว หมู่ ท่ี 14 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์                   
เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2565 
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หนองคาย 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี    
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

4 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการบ้านสวย เมืองงามจังหวัดหนองคาย  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 
4. เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำจำลอง) ณ บริเวณหน้าองค์พระธาตุหล้าหนอง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง 
ชุมชนวัดธาตุ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

อุดรธานี 1. เข้าร่วมพิธีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ วัดสุวรรณเกษร ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี    
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี  ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม        
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
5. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงวันครบรอบ 129 ปี  ณ ลานพลับพลาพิธี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
6. เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี   ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
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อุบลราชธานี 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี            
(ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)  เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    
เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่ อวันท่ี 23 
ตุลาคม 2564 

8 
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4. เข้าร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกวันพุธ  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
5. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
6. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้–ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น  เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2564  ณ ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
7. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนท่ี “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ หมู่ท่ี 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม
จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

อำนาจเจริญ 1. เข้าร่วมกิจกรรม “ Big Cleaning Day”  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมพญานครินทร์ 
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ        
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ณ บริเวณโดยรอบวัดทิพยาราม บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแห่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 
 
 

7 



~ 40 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

6. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ    
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ “ทุกวันพุธ” 

บึงกาฬ 1. เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
5. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาการช่างไทย ประจำปี 2565  ณ โรงแรมบีเค เพลส  ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

5 

กระบี่ 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพ่ือถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดควนสบาย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาภูมิทัศน์หน้าวัด เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่       
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
4. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (พิธีเวียนเทียน) เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง       
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
5. เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 
ครั้งหลัง  ณ วิหารวัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 
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6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน      
การช่างไทย”  ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร มราช
ชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดโภคาจูฑามาตย์ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2565 

ชุมพร 1. เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือน้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 75 ปี  พระอโนมคุณมณี ที่ปรีกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) 
เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว  ณ ศาลาธรรมสภาพระอโนมคุณมณี วัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคี  ณ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร           
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม2564 
6. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชบูรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “โรงครัวจิตอาสา” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)  ณ วัดถ้ำเขาพลู หมู่ที่ 3 ตำบล
ชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
9. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
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10 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี     
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณห้องโถง อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
11. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 
12. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ณ บริเวณห้องโถง 
อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กำจัดผักตบชวา” ณ บริเวณโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำ เภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
14. เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
15. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ณ วัดแหลมยาง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
16. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการ  
ช่างไทย”  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
17. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  ณ บริเวณสนามหญ้า ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรัง 1. เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสถานที่ท่องเท่ียว ณ  เกาะกระดาน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบร มราชชนนี  
พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 
3. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบร มราชชนนี 
พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดยอทอง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

3 

นราธิวาส 1. เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวนราฯ ใส่ใจร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกัน” ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พรรษา  ศาล ากลางจังหวัด
นราธิวาส  เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “รินน้ำใจ จากพี่ น้อง สู่ชาว มูโนะ”  ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2565      
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ปัตตานี 1. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานศิลปวัฒนธรรม       
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีรวมศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ห้องประชุมลานสานฝ้น ชั้น TK Park Pattani  (อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดภายในวัด 
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พังงา 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมทอดผ้าป่า “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ วัดประชุมโยธี  พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา        
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดพังงา)  ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อำเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

ภูเก็ต 1. เข้าร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share)  ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
2. เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
3. เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงพันธมิตรแห่งสันติสุข ณ ค่ายเจ้าพระยาอินทวงศา บ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ ง 
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
4. เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม    
พ.ศ. 2565 
5. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง  เนื่องในงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรี สุนทร  ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์         
ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 
6. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ ต    
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 
7. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า   
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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ยะลา 1. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2565 
2. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  “วันพระบิดาแห่งมาตรฐาน    
การช่างไทย”  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
3. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามโรง พิธี
ช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

สงขลา 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์     
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา 
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
6. เข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรเย็น สวดมนต์บูชา และเวียนเทียน ณ วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา และวัดชลธารประสิทฺธิ์ ตำบลคูเต่า 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ บริ เวณพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
8. เข้าร่วมกิจกรรม “Kick off”  โครงการขยะทองคำ ประจำปี 2565  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
9. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บรรพชนคนสงขลา 15 อำเภอ และอำเภอเมืองสงขลา ณ ถนนนางงาม หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2565 
10. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา 
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณตลาดน้ำบางกล่ำ      
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

สตูล 1. เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
3. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล    
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
5. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง  
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล      
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
6. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 
7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชิ นีนาถ                 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล            
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
8. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน “มาฆบูชา” ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม  พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2565 
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ศูนย์ / กอง / 
สำนักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน
กิจกรรม 

9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดอุไดพัฒนาวาส ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 

สุราษฎร์ธานี 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนา         
ภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ อาคารศูนย์กลาง
การประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
3. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ                  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
4. เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี        
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
5. เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอน บน 
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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