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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมชิอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้
เหตุผลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพ่ือให้เป็น
องค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต 
โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
เป้ำประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบ
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 

3. เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน  

ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย 
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความ

พอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)              

ของประเทศไทย 
และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ขับเคลื่อน 
โดยมกีิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าท่ีในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 
มีจิตส านึกสาธารณะและ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
สร้างกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอยา่งเป็นระบบ 
 
2. บูรณาการและเสรมิพลัง
การมีสว่นรว่มของเจ้าหน้าที่
ในองค์กร ในการผลกัดันให้
เกิดสังคมทีไ่ม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
3. เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วม
ต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข  

1,2,4 อย่างน้อย 
ปีละ  

2 กิจกรรม 

สพก.(ปชส.) 
 

2. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสรมิสร้างจิตส านึกฯ 

2. โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1,2,4 อย่างน้อย  
ปีละ  

4 กิจกรรม 

สพก.(ปชส.)/ 
สบก.(กกจ.) 

 
3. จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้ด าเนินการจดัท า
บอร์ด “NSO โปร่งใส” 

3. การจดัท าบอร์ด 
“NSO โปร่งใส” เพือ่
เผยแพรเ่อกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

1,2,4 อย่างน้อย  
50 

หน่วยงาน 
 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4. จ านวนช่องทางการ
เผยแพรส่ื่อรณรงค์ใน
เรื่องวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

4. โครงการจัดท าสื่อ
รณรงค์ในเรื่อง วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อเผยแพร ่

1,2,4 อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

สบก.(กนต.)/ 
กจธ./ 

สพก.(ปชส.) 

5. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

5. โครงการหนึ่งหน่วยงาน
หนึ่งกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

1,2,3,4 50 
กิจกรรม 

ศูนย์/ส านัก
สถิติจังหวัด 

6. จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

6. โครงการประยุกต์
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

1,2,3,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สพบ./ 
กจธ. 

7. จ านวนครั้งของการ
จัดอบรมหลักสตูร 
“การเสริมสร้างวินัย 
และป้องกันการกระท า
ผิดวินัยให้กบัข้าราชการ
บรรจุใหม่” 

7. โครงการอบรม
หลักสูตร “การเสรมิสร้าง
วินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินยัให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม”่ 

1,2,3,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สบก.(กนต.)/
สพบ. 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
8. จ านวนครั้งของการ
จัดอบรมในเรื่อง “การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” 

8. โครงการอบรมใน
เรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” 

1,2,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

กจธ. 
 

9. จ านวนครั้งของการ
จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกัน
การทุจริตให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กร 

9. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันการทุจริต
ให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

1,2,3,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สพบ./ 
กจธ. 

10. จ านวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หนว่ยงาน  
1 เครือข่าย” 

10. โครงการ “1 หน่วยงาน  
1 เครือข่าย” 

1,2,4 1 
เครือข่าย 

ศูนย์/ส านัก 

11. จ านวนครั้งการจดั
โครงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีในองค์กร 
ภายใต้แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้านโกง” 

11. จดัโครงการให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
ภายใต้แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้านโกง” 

1,2,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

กจธ. 

12. จ านวนครั้งของการ
ให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้
ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

12. โครงการใหค้วามรู้
กับเครือขา่ย “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต” ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

1,2,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

 

สพบ./ 
กจธ. 

 

13. จ านวนครั้งของการ
จัดอบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest)” 

13. โครงการอบรม
หลักสูตร“ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of 
Interest)” 

1,2,4 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

 

สพบ./ 
กจธ. 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร

และต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ  
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหนา้ที่ใน
องค์กร 
 
 

1. จ านวนครั้งของการ
จัดโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจรติ
ตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพื่อแผ่นดิน” 

1. โครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจรติ
ตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพื่อแผ่นดิน” 

1 อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

 

กจธ./ 
สบก.(กชอ.)/ 
สบก.(กสบ.)/ 
สพก.(ปชส.)/

สพบ. 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 
3. ติดตามการปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการของ
เจ้าหน้าท่ีในองค์กรทุก
ระดับ 

2. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ ์

2. โครงการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์
ตามช่องทางต่างๆ 

1 อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

กจธ./ 
สพก.(ปชส.)/

ศทก. 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อพัฒนากลไกการ
ป้องกันการทุจริตให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริต 
 
2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกันการ
ทุจริต ให้สามารถป้องกัน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกดิ
การทุจริตขึ้น 

1. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่นโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

1. จัดท านโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ทราบและถือปฏิบัติ 

1,2 อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

กจธ./ 
ศทก. 

 
 

2. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนนิโครงการ
ยกย่องคนดี ศรี สสช. 

2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช. 
 

- กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

 - กิจกรรมคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

1,2  
 
 

ปีละครั้ง 
 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 
 

สบก.(กกจ.) 
 
 

กจธ. 
 

3. จ านวนครั้งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3. ทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

1,2 ปีละครั้ง สบก.(กนต.)/
กจธ. 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
4. ระดบัความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

1,2 ร้อยละ 
100 

 

สบก.(กผย.) 
 

5. ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแผน
ที่ก าหนด 
 

5. แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี

1,2 รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ

เรื่องตามที่
ก าหนด 
ในแผน 

กตส. 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงกำร กลยุทธ ์ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
1. ยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency  
Assessment – ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

1 ร้อยละ 
70 

 

ศูนย์/ส านัก 
กจธ. 

 

 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใต้

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 

กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

1.โครงการ 
สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1.จ านวน
กิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

สพก.
(ปชส.) 

 

อย่างน้อย 
ปีละ  

2 กิจกรรม 

7 กิจกรรม 1.1 จัดกิจกรรม “ชวนน้องหนู 
เรียนรู้สถิต”ิ ในวันเด็กแห่งชาต ิ
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารบี เมื่อวันท่ี 14 
มกราคม 2560 
1.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  
น าถุงยังชีพ สิ่งของ น้ าดื่ม 
ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้แก่
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้ 
(ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และตรัง) เมื่อ
วันท่ี 23–26 มกราคม 2560 
1.3 จัดกิจกรรมบริจาคยาท่ียัง
ไม่หมดอายุ มอบให้โรงพยาบาล
อุ้มผาง จังหวัดตาก ภายใต้
โครงการ “สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” ตั้งแต่
วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ถึง
วันท่ี 21 มีนาคม 2560 
1.4 กิจกรรมมอบก าลงัใจให้
ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ต าบล 
วัดส าโรง อ าเภอนครชยัศรี 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี  
21 เมษายน 2560 
1.5 ผู้บริหารพร้อมข้าราชการ 
น ากระเชา้ดอกไม้ไปมอบให้
ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ในวันสถาปนา
ส านักงานฯ เมื่อวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 

- - 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

1.6 กิจกรรม สสช. ปันรัก 
เพื่อน้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2560 ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 
ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2560 
1.7 กิจกรรมท าดีถวายในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ณ ท่ีท าการ
ไปรษณีย์หน้าพระลาน  
ถนนพระลาน แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขต 
พระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 
14 ธันวาคม 2559 

2.โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึก 
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหา- 
กษัตริย์ 

2.จ านวน
กิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการใน
โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกฯ 

สพก.
(ปชส.)/ 
สบก.
(กกจ.) 

 

อย่างน้อย 
ปีละ  

4 กิจกรรม 

28 
กิจกรรม 

2.1 จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา 
ประดิษฐานพระบรมฉายา-
ลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช พร้อมเครื่อง 
ทองน้อย และจัดท าบอร์ด
พระราชประวัติเพื่อแสดง
ความอาลัยและเพื่อร่วมน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ ท่ีมีต่อ 
พสกนิกรชาวไทย 
2.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวาย
ความอาลัยแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ณ บริเวณลาน
ผู้บริหาร ชั้น 4 ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี  
19 ตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีสวด 
พระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ณ พระท่ีน่ังดุสิต
มหาปราสาท เมื่อวันท่ี 23 
ตุลาคม 2559, วันท่ี  
12 พฤศจิกายน 2559, 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2559, 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานกับ
กระทรวงดิจิทัลฯ ณ  
วัดมณีชลขันฑ์ จังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2559 
2.5 ผู้บริหารและข้าราชการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เข้า
ร่วมงานรวมพลังแห่งความ
ภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช ณ ลานอเนก- 
ประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี เมื่อวันท่ี  
22 พฤศจิกายน 2559 
2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เข้า
ร่วมพิธีบ าเพ็ญอุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศล เน่ืองในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เมื่อวันท่ี  
4 ธันวาคม 2559 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

2.7 ส านักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพและร่วมฟัง
เทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ  
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เม่ือวันท่ี  
14 ธันวาคม 2559 
2.8 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ จัด
กิจกรรมท าดีถวายในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 น าเครื่องอุปโภค
บริโภคไปแจกจ่ายให้
ประชาชนท่ีมาถวายบังคม
พระบรมศพ เมื่อวันท่ี  
14 ธันวาคม 2559 
2.9 ผู้บริหาร ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร 
เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 
2560 ณ พระบรมมหาราชวัง 
เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2560 
2.10 จัดกิจกรรมท าบุญ
เลีย้งพระ ท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันท่ี  
12 มกราคม 2560 ภายใต้
กิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน”  
2.11 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช (100 วัน)  และ
ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเป็น
เลข 9 ณ ลานเอนกประสงค์ 
ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสน-
ภักดี เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 
2560 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

2.12 ผู้บริหาร ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 เน่ืองในพระ
ราชพิธีสงกรานต์ เมื่อวันท่ี  
15 เมษายน 2560 
2.13 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช และพิธีเจริญพระ-
พุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ 
236 รูป ในงานภายใต้ร่ม
พระบารมี 235 ปี กรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อวันท่ี  
21 เมษายน 2560 
2.14 จัดกิจกรรมพาไปดู
งานสวนจิตรลดาภายใต้
กิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” เมื่อ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
และ 4 กรกฎาคม 2560 
2.15 ร่วมปฏิบัติงานจิต
อาสาเพ่ือให้บริการ
ประชาชนท่ีมาถวายสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ในระหว่างวันท่ี 
22-31 สิงหาคม 2560 
2.16 พิธีท าบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลและ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวาย
พระพรชัยมงคล วันท่ี  
9 มิถุนายน 2560 
2.17 งานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพวรางกูร 
พุทธศักราช 2560 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

2.18 โครงการปฏิบัติธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี 
28 กรกฎาคม 2560 
2.19 เป็นเจ้าภาพและรับ
ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2560 
2.20 เข้าร่วมพิธีวันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 
2560 
2.21 เข้าร่วมพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ  
12 สิงหาคม 2560 
2.22 งานพิธีถวายบังคม 
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันสื่อสาร
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 
2.23 พิธีท าบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และถวายพระพรชัยมงคล
กับถวายพระราชกุศลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ท่ี 9 วันท่ี 12 สิงหาคม 
2560 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

2.24 จัดข้าราชการ 
พนักงาน เข้าร่วมริ้วขบวน
อันเชิญเครื่องสักการะ ถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
85 พรรษา วันท่ี  
12 สิงหาคม 2560 
2.25 เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
วัดปฏิบัติธรรม วันธรรม
สวนะ ช่วงเดือนเมษายน – 
ตุลาคม 2560 
2.26 จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา
ถวายพระพร และลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฎาคม 
2560 
2.27 จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา
ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า-
สิริกิติ์ วันท่ี 12 สิงหาคม 
2560 
2.28 จัดบอร์ดนิทรรศการ
วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงาน ได้ทราบความ
เป็นมาและความส าคัญ
อย่างไร 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

3.การจัดท า
บอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่
เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
การป้องกัน
การทุจริต 

3.จ านวน
หน่วยงานท่ีได้
ด าเนินการ
จัดท าบอร์ด 
“NSO 
โปร่งใส” 

ศูนย์/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

อย่างน้อย 
50 

หน่วยงาน 

88  
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง  

18 
หน่วยงาน 

ส่วน
ภูมิภาค 

70 
หน่วยงาน) 

3. ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. และ ส านักงานสถิติ
จังหวัด ด าเนินการจัดท า
บอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริต 

- - 

4.โครงการ
จัดท าสื่อ
รณรงค์ในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
การป้องกัน
การทุจริตเพื่อ
เผยแพร่ 

4.จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและ
การป้องกัน 
การทุจริต 

สบก.
(กนต.)/ 
กจธ./ 
สพก.
(ปชส.) 

อย่างน้อย 
1 

ช่องทาง 

6  
ช่องทาง 

4.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง
ต่างๆ ดังน้ี 

1) เรื่องเผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัย เดือนละครั้ง 
2) จุลสาร “บอกข่าว
เล่าเรื่อง” เดือนละครั้ง 
3) โปสเตอร์ เรื่อง
ค่านิยมการให้และรับ
ของขวัญในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 
4) คู่มือระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
พ.ศ. 2558 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 
5) ประกาศส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เรื่อง 
นโยบาย/มาตรการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

4.2 ลงเว็บไซต์ nso.go.th 
และเว็บอินทราเน็ท 
webintranet.nso. go.th 

- - 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

4.3 ติดท่ีบอร์ด NSO 
โปร่งใส 
4.4 ลงใน Facebook NSO 
Stopcorruption 
4.5 ปิดประกาศท่ีเครื่อง
สแกนลายน้ิวมือ 
4.6 จัดท า Backdrop และ 
Roll up เพื่อเผยแพร่ ความรู้
ในเรื่อง 

1) การปรับฐาน
ความคิด แก้ทุจริต  
ต้องคิดเป็น 
2) ข้อปฏิบัติ ว่าด้วย
การป้องกันการมีผล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ  
พ.ศ.2558 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
3) แนวทางการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
4) แนวทางการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
5) แนวทางปฏิบัติ  
10 ประการ ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2552 
6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
7) จรรยาข้าราชการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

5.โครงการ
หน่ึงหน่วยงาน
หน่ึงกิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

5.จ านวน
กิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการใน
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ศูนย์/ส านัก
สถิติจังหวัด 

50 
กิจกรรม 

596 
กิจกรรม 

5. ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. และส านักงานสถิติ
จังหวัดได้จัดกิจกรรม/เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

- - 

6.โครงการ
ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

6.จ านวนครั้ง
ของการจัด
กิจกรรม              
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สพบ./ 
กจธ. 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

2 ครั้ง 6.1 จัดอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถนะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ จ านวน 2 รุ่น รวม
ท้ังสิ้น 111 คน 
6.2 จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 2 รุ่น รวม 
140 คน 

- - 

7.โครงการ
อบรมหลักสูตร 
“การเสริม 
สร้างวินัยและ
ป้องกันการ
กระท าผิดวินัย
ให้กับ
ข้าราชการ
บรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้ง
ของการจัด
อบรมหลักสูตร 
“การเสริม 
สร้างวินัย              
และป้องกัน
การกระท าผิด
วินัยให้กับ
ข้าราชการ
บรรจุใหม่” 

สบก.
(กนต.)/
สพบ. 

 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ๗. จัดอบรมหลักสูตร การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  
- หัวข้อ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  
- หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับการเป็นข้าราชการท่ีดี 
- หัวข้อ การเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย 
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ดังน้ี รุ่นท่ี 1 วันท่ี 3 
เมษายน 2560 
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 29 และ   
31 พฤษภาคม 2560 

- - 

8.โครงการ
อบรมในเรื่อง 
“การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการด าเนิน 
งานของหน่วย 
งานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้ง
ของการจัด
อบรมในเรื่อง 
“การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วย 
งานภาครัฐ” 

กจธ. 
 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

2 ครั้ง ๘.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment – 
ITA) ให้แก่คณะท างานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2560 จ านวน 45 คน 

- - 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

๘.2 ให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีใน
องค์กร เรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment – 
ITA) ก่อนการเก็บข้อมูลตาม
แบบส ารวจ Internal เมื่อวันท่ี  
10 มีนาคม 2560 จ านวน  
120 คน 

9.โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 
การป้องกัน
การทุจริตให้
เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กร 

9.จ านวนครั้ง
ของการจัด
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
การป้องกัน
การทุจริตให้
เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กร 

สพบ./ 
กจธ. 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

4 ครั้ง ๙.1 จัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับกลาง 
จ านวน 2 รุ่น รวมท้ังสิ้น 
128 คน 
๙.2 จัดอบรมเครือข่าย
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
จ านวน 73 คน 
๙.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการเสริมสร้าง
สมรรถนะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ จ านวน 111 คน 
9.4 จัดอบรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเจ้าหน้าท่ีในองค์กร
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้าน ต้านโกง” ให้กับ
เครือข่ายการบริหารงานท่ี
โปร่งใส ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. ในวันท่ี 19 กันยายน 
2560 จ านวน 132 คน 

- - 

10.โครงการ “1 
หน่วยงาน  
1 เครือข่าย”          

10.จ านวน
เครือข่าย
ภายใต้
โครงการ  
“1 หน่วยงาน                   
1 เครือข่าย” 

ศูนย์/
ส านัก 

1 
เครือข่าย 

9 
เครือข่าย 

1๐. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/
ส านัก) มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ
การบริหารงานท่ีโปร่งใส ดังน้ี 
1) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2) ศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
3) ส านักนโยบายและ
วิชาการสถิติ 
4) ส านักบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ 

- - 
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กิจกรรม/
โครงกำร 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

5) ส านักสถิติพยากรณ์ 
6) ส านักสถิติสังคม 
7) ส านักสถิติสาธารณมติ 
8) ส านักภูมิสารสนเทศสถิติ 
9) ส านักบริหารจัดการระบบ
สถิติ 

11.จัด
โครงการให้
ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้าน
โกง” 

11.จ านวน
ครั้งการจัด
โครงการให้
ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้าน
โกง” 

กจธ. อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 11. จัดอบรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเจ้าหน้าท่ีในองค์กร
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้าน ต้านโกง” ให้กับ
เครือข่ายการบริหารงานท่ี
โปร่งใส ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. ในวันท่ี 19 มิถุนายน 
2560 จ านวน 132 คน 

- - 

12.โครงการ
ให้ความรู้กับ
เครือข่าย 
“ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

12.จ านวน
ครั้งของการให้
ความรู้    กับ
เครือข่าย 
“ข้าราชการ
ไทย ไร้ทุจริต” 
ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

สพบ./ 
กจธ. 

 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 12. จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าท่ีของ 
สสช. ภายใต้โครงการ 
“เครือข่ายข้าราชการไทยไร้
ทุจริต” เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 
2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 401 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน 69 คน และศึกษาดู
งานวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 
เวลา 8.00 – 12.00 น. 
จ านวน 36 คน  
และวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 
เวลา 8.00 – 12.00 น. 
จ านวน 33 คน 

- - 

13.โครงการ 
อบรม
หลักสูตร
“ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
(Conflict of 
Interest)” 

13.จ านวน
ครั้งของการจัด
อบรม
หลักสูตร 
“ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
(Conflict of 
Interest)” 
 

สพบ./ 
กจธ. 

 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 1๓. ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ” ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ผ่านระบบ VDO 
Conference บรรยายโดยนาง
ปนัดดา สุขข า ผู้อ านวยการ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เมื่อ
วันท่ี 17 มีนาคม 2560 

- - 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

1.โครงการ
ประกาศ
เจตนารมณ์ 
“สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอท า
ดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้ง
ของการจัด
โครงการ
ประกาศ
เจตนารมณ์ 
“สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอ
ท าดีเพื่อ
แผ่นดิน” 

กจธ./ 
สบก.(กชอ.)/ 
สบก.(กสบ.)/ 
สพก.(ปชส.)/

สพบ. 
 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ๑. ผู้บริหารพร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต ภายใต้
โครงการ “สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” เมือ่วันท่ี 
12 มกราคม 2560 
 

- - 

2.โครงการ
เผยแพร่
ประกาศ
เจตนารมณ์
ตามช่องทาง
ต่างๆ 

2.จ านวน
ช่องทาง การ
เผยแพร่
ประกาศ
เจตนารมณ์ 

กจธ./ 
สพก.(ปชส.)/

ศทก. 
 

อย่างน้อย 
2 

ช่องทาง 

7 
ช่องทาง 

๒. มีการเผยแพร่การประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ 
ดังน้ี 
๒.1 เว็บไซต์ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ www.nso.go.th 
๒.2 เว็บอินทราเน็ทส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
webintranet.nso.go.th 
๒.3 เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ethics.nso.go.th 
๒.4 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
ฉบับวันเสาร์ ท่ี 21 มกราคม 
2560 
๒.5 Facebook  
NSO Stopcorruption 
๒.6 Facebook  
Prgroup-Nso 
๒.7 Youtube  
NSO Stopcorruption 

- - 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

1. จัดท า
นโยบาย/
มาตรการ เพื่อ
พัฒนา
หน่วยงานให้มี
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ตามแนวทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กรทราบ
และถอืปฏิบัติ 

1.จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่
นโยบาย/
มาตรการ 
เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้
มีคุณธรรม
และความ
โปร่งใส ตาม
แนวทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการด าเนิน 
งานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

กจธ./ 
ศทก 

 
 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 

3 
ช่องทาง 

1. จัดท าประกาศส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เรื่องนโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กรถือปฏิบัติ และ
เผยแพร่ทางช่องทาง ดังน้ี 
1.1 ปิดประกาศท่ีบอร์ด 
NSO โปร่งใส 
1.2 แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดทราบ 
1.3 ขึ้นเว็บไซต์ nso.go.th 
 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

- - 

2.โครงการ
ยกย่องเชิดชู
คนดีศรี 
สสช. 
- กิจกรรม
คัดเลือก
ข้าราชการ
พลเรือน
ดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการยก
ย่องคนดีศรี 
สสช. 

 
 
 
 

สบก.(กกจ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒.1 ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
- นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน 
นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์
ธร เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส 
ส านักบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ 
 
 
 
 

- - 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

- กิจกรรม
คัดเลือก
บุคคลเพื่อ
ยกย่องเป็นผู้
ประพฤติ
ปฏิบัติตน
ชอบด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริต 

กจธ. 
 

ปีละครั้ง 1 ครั้ง ๒.2 ด าเนินการคัดเลือกผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 1 ราย 
ได้แก่ 
- นางสาวสีวลี เก้าเอี้ยน 
นักวิชาการสถิติช านาญการ 
ส านักสถิติเศรษฐกิจและ
สังคม 

3.ทบทวน
ระเบียบ
ภายใน ใน
เรื่องการ
ป้องกัน 
การมีผล 
ประโยชน์ 
ทับซ้อนของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี
ราชการ 

3.จ านวนครั้ง
ของการ
ทบทวน
ระเบียบภายใน 
ในเรื่องการ
ป้องกัน 
การมีผล 
ประโยชน์ 
ทับซ้อนของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

สบก.(กนต.)/
กจธ. 

ปีละครั้ง 1 ครั้ง 3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
และคณะท างานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อ
ทบทวนระเบียบส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
1) จัดประชุม ผอ.สบก./ผอ.
กนต./ผอ.กพด. และ ผอ.
กกจ. เพื่อปรึกษาหารือใน
เรื่องระเบียบฯ ตามหนังสือ 
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรมท่ี 
11/077 ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2559 
2) จัดประชุมคณะท างานฯ 
เพื่อทบทวนระเบียบฯ เมื่อ
วันท่ี 22 กันยายน 2560 
ตามหนังสือกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
จริยธรรมท่ี 11/068 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 

- - 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

4.การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

4.ระดับ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
การประเมิน 
ผลการควบ- 
คุมภายใน 

สบก.(กผย.) 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
60 

4. จัดท าแบบประเมินผล
ควบคุมภายในตามแบบ ปอ.1,
ปอ.2,ปอ.3 ส่งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการ
ประเมินจากหน่วยงานย่อย
ภายในหน่วยงานแล้ว โดยอยู่
ระหว่างการจัดท าแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักงานฯ โดยมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 60 

- - 

5.แผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน
ประจ าปี 

5.ระดับ
ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติ 
งานตามแผน
ท่ีก าหนด 

กตส. รายงานผล
การ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ

เรื่องตามท่ี
ก าหนดใน

แผน 

 ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบ
ท้ังหมด 18 เรื่อง ซ่ึงได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 
เรื่อง อีก 8 เรื่อง อยู่ใน
ระหว่างจัดท ารายงาน ดังน้ี 
๕.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
(เมษายน – กันยายน) รวม 
10 เรื่อง 
๑) รายงานผลการตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 รอบท่ี 2 
2) รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS 
3) รายงานผลการตรวจสอบ
เงินทดรองราชการ 
4) รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) รอบท่ี 1 
5) รายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานความรับผิดทาง
ละเมดิและแพ่ง 
 
 

- - 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

6) รายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
7) รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) รอบท่ี 2 
8) รายงานผลการตรวจสอบ
การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง 
9) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในส านักงานสถิติจังหวัด
เพชรบุรี 
10) รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในส านักงาน
สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.๒ อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบ 
รวม 8 เรื่อง 
1) รายงานผลการตรวจสอบ
สารสนเทศ 
2) รายงานผลการตรวจสอบ
ด าเนินงาน โครงการระบบ
การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานระดับพื้นท่ี เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าท่ัว
ประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า 
(โครงการระยะท่ี 1) 
3) รายงานผลการตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
market) 
4) รายงานผลการตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
5) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานสถิติ
จังหวัดชัยนาท 
6) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานสถิติ
จังหวัดขอนแก่น 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

7) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานสถิติ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
8) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานสถิติ
จังหวัดล าปาง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/
อุปสรรค 

แนว
ทำงแก้ไข 

1.โครงการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ 
โปร่งใสใน
การด าเนิน 
งานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparen
cy Assess- 
ment –ITA) 
ของส านัก 
งาน ป.ป.ช. 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของหน่วย 
งานภาครัฐ 

ศูนย์/ส านัก 
กจธ. 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
88.36 

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment – ITA) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 88.36 ซ่ึงถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานระดับสูงมาก 

- - 

 
จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
21 กิจกรรม/โครงการ 21 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 กิจกรรม/โครงการ 13 ตัวชี้วัด สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 กิจกรรม/โครงการ 2 ตัวชี้วัด 
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 กิจกรรม/โครงการ 5 ตัวชี้วัด สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 3 โครงการ คือ โครงการจัดท านโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช . และทบทวนระเบียบในเรื่อง
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ยังคงเหลือโครงการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ด าเนินการไปได้ร้อยละ 60 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดท าแบบประเมินผล
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การควบคุมภายในของส านักงานสถิติแห่งชาติ และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งตามแผนการ
ตรวจสอบภายในก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมด 18 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอีก 8 เรื่อง  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย มีทั้งหมด 1 กิจกรรม/โครงการ 1 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

นอกจากส านักงานสถิติแห่งชาติ จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ยังได้น าผลสรุป
การด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 มาวิเคราะห์ว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการทุจริตหรือไม่ และยังได้น าผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาวิเคราะห์ว่า
คะแนนที่ได้มีดัชนีตัวไหนที่ได้เกณฑ์คะแนนต่ า เพ่ือที่จะได้น ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ต่อไป โดยมีรายละเอียดของสรุปผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 และผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน  
พ.ศ. 2555 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนกันยำยน 2560 

 

ประเภทข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะข้อสอบ

ถำม/ค ำชมเชย 

จ ำนวนเรื่อง
ทั้งหมด 

ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรตอบกลับ กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวนกำรตอบกลับ 
ผู้ร้องภำยในระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

จ ำนวนบัตรสนเท่ห์
ที่ไม่สำมำรถ 

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จ ำนวนเรื่องที่
ด ำเนินกำร 
จนได้ข้อยุติ 

จ ำนวนเรื่องที่ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

1. ยื่นด้วยตนเอง 2 1 1 1 1 
2. ทำงไปรษณีย์ 6 4 2 5 1 
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน - - - - - 
4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 37 35 2 35 2 
5. อ่ืน ๆ อำทิเช่น เว็บไซต์ของ 
สปน. อีเมล์ และโทรศัพท์  

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

  

รวม 48 
41 7 44 4 

48 48 
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง      

1.1 ข้อร้องเรียน - - - - - 
1.2 ข้อเสนอแนะ - - - - - 
1.3 ข้อสอบถำม - - - - - 
1.4 ข้อมูล - - - - - 
1.5 ค ำติชม/อ่ืน ๆ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



- 25 - 

 

ประเภทข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะข้อสอบ

ถำม/ค ำชมเชย 

จ ำนวนเรื่อง
ทั้งหมด 

ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรตอบกลับ กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวนกำรตอบกลับ 
ผู้ร้องภำยในระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

จ ำนวนบัตรสนเท่ห์
ที่ไม่สำมำรถ 

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จ ำนวนเรื่องที่
ด ำเนินกำร 
จนได้ข้อยุติ 

จ ำนวนเรื่องที่ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่
และภำรกิจ 

     

2.1 ข้อร้องเรียน (กำร
กระท ำผิดวินัย) 

     

         2.1.1 ทุจริตคอร์รัปชั่น - - - - - 
2.1.2 ปฏิบัติ/ละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิ
ชอบ อำทิเช่น กำร
คัดเลือกเข้ำบรรจุผู้ช่วย
พนักงำนสถิติและ
ร้องเรียนพนักงำน
รำชกำรท ำตัวไม่
เหมำะสม กำรหักเงิน
ลูกจ้ำงชั่วครำวขำด
รำชกำรและหยุดเกิน 
ควำมโปร่งใสในกำรแจ้ง
เรื่องจ่ำยเงินให้นักเรยีน 
กำรส ำรวจข้อมูลผู้มี
รำยได้น้อยและขอควำม
เป็นธรรมเรื่องร้องเรียน
รำยได้ 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         2.1.3 ฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

         2.1.4 คุกคำมทำงเพศ - - - - - 
         2.1.5 ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

         2.1.6 ผิดระเบียบ - - - - - 
2.1.7 อ่ืน ๆ อำทิเช่น 
เจ้ำหน้ำที่ สนง. นอนบน
เก้ำอ้ีหน้ำ สนง. 

1 
 
 

1 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 
 
 

3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
อำทิเช่น กำรพูดจำ ในยุค 
Thailand 4.0 ฯ เกี่ยวกับ
รำยได้ต่อครัวเรือน ปี 2558, 
จัดคนเข้ำร่วมพิธีฯ 

6 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

4. ข้อสอบถำม อำทิเช่น กำร
จ้ำงนักศึกษำเก็บข้อมูลผู้มี
รำยได้น้อย 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะข้อสอบ

ถำม/ค ำชมเชย 

จ ำนวนเรื่อง
ทั้งหมด 

ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรตอบกลับ กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวนกำรตอบกลับ 
ผู้ร้องภำยในระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

จ ำนวนบัตรสนเท่ห์
ที่ไม่สำมำรถ 

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จ ำนวนเรื่องที่
ด ำเนินกำร 
จนได้ข้อยุติ 

จ ำนวนเรื่องที่ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

5. ข้อมูล  อำทิเช่น กำรจัดท ำ
ตำรำงสถิติเพื่อกำรวิเครำะห์ 
(BI)กำรส ำรวจส ำมะโน
อุตสำหกรรมผู้ประกอบกำรเจ้ำ
พนักงำนปฏิบัติงำน เข้ำระบบ
ไม่ได้ พนักงำนแจงนับใน
โครงกำรส ำรวจผู้มีรำยได้น้อย 

11 
 
 
 
 

 
 

11 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

6. อ่ืน ๆ อำทิเช่น  301 
Moved Permanently และ  
kef 201 เรื่องขอน้ ำและคลอง
, นิมิตเป็นองค์เจ้ำฟ้ำชำยฯ           
กำรกู้ยืมเงินส่วนตัว, 
lmbjyeectvqc, หนี้นอก
ระบบ 

9 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

รวม 48 
41 7 44 4 

48 48 

 

จากตารางสรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 
2560 มีข้อร้องเรียนทั้งหมด 48 เรื่อง แยกตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ ยื่นด้วยตนเอง จ านวน 2 เรื่อง 
ทางไปรษณีย ์จ านวน 6 เรื่อง ทางเว็บไซต์ www.nso.go.th จ านวน 37 เรื่อง และอ่ืนๆ (เว็บไซต์ของ สปน. 
อีเมลล์ และโทรศัพท์) จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน สามารถตอบกลับผู้ร้องเรียน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน 41 เรื่อง เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่สามารถตอบกลับผู้ร้องเรียนได้จ านวน  
7 เรื่อง และจ านวนเรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน 44 เรื่อง จ านวนเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 4 เรื่อง ส าหรับประเภทข้อร้องเรียน จะเห็นว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และทุจริต
คอร์รัปชั่น การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม คุกคามทางเพศ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผิดระเบียบแต่อย่างใด  
จะมีก็แต่เรื่องการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ซึ่งมีจ านวน 11 เรื่อง ซึ่งได้ด าเนินการจนได้ 
ข้อยุติแล้ว 9 เรื่อง อยู่ในระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง และเรื่องที่ร้องเรียนก็ไม่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
แต่อย่างใด 
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คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ที ่ ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใส 

ค่ำ
น้ ำหนกั  
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
หลังถ่วง
น้ ำหนกั 

1 ควำมโปร่งใส 26.00    93.29 24.26 
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล     96.65  

1.1.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 100.00   100.00  

1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน 

 100.00  86.60 93.30  

1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     89.93  
1.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  100.00  77.27 88.64  
1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน  100.00  82.46 91.23  

2 ควำมพร้อมรบัผดิ 18.00    84.07 15.13 
2.1 ความพร้อมรับผิด     80.83  

2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติงาน 

  80.24 85.43 82.84  

2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการ
บริหารงาน 

  77.84 79.82 78.83  

2.2 เจตจ านงสุจริต     87.31  
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  100.00 78.44 83.49 87.31  

3 ควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏบิตัิงำน 22.00    92.98 20.46 
3.1 การถูกชี้มูลความผิด     100.00  

เรื่องชี้มูลความผิด  100.00   100.00  
3.2 การทุจริตต่อหน้าท่ี     90.65  

3.2.1 การรับสินบน   90.74 91.55 91.14  
3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อ

ประโยชน์ 
  87.08 93.24 90.16  

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย     88.30  
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย   89.75 86.85 88.30  

4 วัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร 16.00    84.86 13.58 
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน     78.61  

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต   68.79  68.79  
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต   85.43  85.43  
4.1.3 การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต   81.62  81.62  

4.2 การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน     88.49  
การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 100.00 76.97  88.49  

4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน 

    87.48  

4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 100.00 74.13  87.07  

4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 

 100.00 75.79  87.90  
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ที ่ ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใส 

ค่ำ
น้ ำหนกั  
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
หลังถ่วง
น้ ำหนกั 

5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18.00    83.01 14.94 
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน     91.80  

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00  81.77 90.89  
5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  100.00  85.44 92.72  

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน     74.22  
5.2.1 การบริหารงานบุคคล   64.49  64.49  
5.2.2 การบริหารงบประมาณ   79.00  79.00  
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน   77.90  77.90  
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
  75.50  75.50  

คะแนนรำยแบบส ำรวจ  100.00 78.88 86.18   
คะแนนคณุธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน 88.36 

 
 จากตารางผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน  
สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม (EBIT+IIT+EIT) ได้คะแนนเท่ากับ 88.36  
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับสูงมาก ถ้าดูแต่ละดัชนี ดัชนีที่ได้คะแนนสูงสุด
คือ ดัชนีความโปร่งใส ได้ 93.29 รองลงมาคือ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้ 92.98 
และดัชนีที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงานได้ 83.01 ส่วนดัชนีความพร้อมรับผิด  
และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้ 87.07 และ 84.86 ตามล าดับ หากดูที่เครื่องมือการประเมิน 
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
ได้คะแนนร้อยละ 100 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนร้อยละ 78.88 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนร้อยละ 86.18 ซึ่งจะ
เห็ น ว่ า ค ว ามคิ ด เห็ น ขอ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ยภ าย ในและภายนอก  ได้ น้ อยกว่ า แบบส า ร ว จ 
เชิงประจักษ์ โดยเฉพาะ IIT ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
ได้ร้อยละ 68.79 และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 การบริหารงานบุคคลได้ 
ร้อยละ 64.49 โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception – Based) ที่เป็นจุดบกพร่อง 
ของข้อค าถาม จ านวน 2 ดัชนี ได้แก่ 

1.ดัชนีควำมพร้อมรับผิด โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมใน 
การจัดการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ  
1. หน่วยงานยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แอบแฝง

ในกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

2. ระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี 
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จากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception – Based) ที่เป็นจุดบกพร่องของข้อค าถาม 
จ านวน 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความพร้อมรับผิด ในประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ ต้องมีมาตรการที่เหมาะสม 
ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และดัชนีคุณธรรมการท างาน  
ในหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ หน่วยงานยังมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ แอบแฝงในกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสรุปผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง  
การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งมีจ านวน 11 เรื่อง ได้แก่ มารยาทเจ้าหน้าที่ เดินสนาม  
ไม่มีจิตส านึก การคัดเลือกเข้าบรรจุผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานราชการท าตัวไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ 
การคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงาน การหักเงินลูกจ้างชั่วคราวขาดราชการและหยุดเกิน ความโปร่งใสในการ
จ่ายเงินให้นักเรียน/นักศึกษา โครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย การส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และ 
การร้องเรียนของผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
 
ปัญหำอุปสรรค 

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด าเนินการได้ 
ทุกกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 78.88 ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ 
ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) ได้คะแนนร้อยละ 86.18 และจากแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 100 เราจะเห็นว่าจากแบบส ารวจความคิดเห็น 
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานสถิติแห่งชาติ และความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้น้อยกว่าแบบประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส านักงานฯ จะต้องหาวิธีการว่าจะท า
อย่างไรให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์กรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
และมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  รวมทั้งผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้รับรู้และเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน 
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แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
1. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดยเฉพาะการสืบทอด

วัฒนธรรมสจุริตให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน โดยเฉพาะคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคล 
3. ต้องหาวิธีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้มากข้ึน  
 
 

(นางปนัดดา  สุขข า) 
ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

โครงกำรหนึ่งหน่วยงำน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
ศูนย/์ส ำนัก/ 

ส ำนักงำนสถิติ
จังหวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน
กิจกรรม 

กตส. 1. จัดท าบอรด์เกี่ยวกับความส าคญัของวันมาฆบูชา 
2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจรติ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจัดท าบอร์ดเกีย่วกับความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา  
และวันเข้าพรรษา 
4. เข้ารับการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 

กพร. 
 

1. ด าเนินการตามโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม เช่น 
การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การแต่งเครื่องแบบข้าราชการเพื่อปลุกจิตส านึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี การแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 

1 

ศสร. 1. โครงการรณรงค์ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันในหน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีในหน่วยงาน 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนท่ีมาถวายสักการะพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ เต็นท์พักคอยท้องสนามหลวง 
3. เข้าร่วมอบรมหลักสตูรเสริมสรา้งเกียรตภิูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไมโ่กง 

3 

สนว. 1. น าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต 
2. ข้าราชการ สนว. เข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
3. ข้าราชการของ สนว. จ านวน 2 คนเข้าร่วมอบรมหลักสตูรเสริมสร้างเกียรตภิูมิ
ข้าราชการ ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  
วันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2560 
4. สนว. ได้ส่งเจ้าหน้าที่จ านวน 4 คน เป็นจิตอาสาเพื่อช่วยแจกจ่ายอาหาร น้ าดื่ม  
งานโรงครัว งานคลัง เก็บวัตถดุิบและเครื่องปรุงบริการประชาชนในสนามหลวง  
ที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
ระหว่างวันท่ี 22 -26 สิงหาคม 2560 
5. เจ้าหน้าท่ีของ สนว. จ านวน 15 คน เข้าร่วมอบรมโครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้าน ต้านโกง”  
เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

5 

สบส. 
 

1. น าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต  
เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2560 
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การป้องกนัการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าที่ราชการ” เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2560 
3. แจ้งเวียนคู่มือระเบยีบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พร้อมลง
รายชื่อรับทราบ 
4. แจ้งเวียนจลุสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” 
 
 

5 
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ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

5. เข้าร่วมกิจกรรม สสช.ปันรักเพือ่น้อง พร้อมบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรยีน หนังสือส าหรับเด็กช้ัน ป.1 – ป.6 ณ โรงเรียน 
บ้านโปร่งคอม จังหวัดสุพรรณบรุ ี

สบจ. 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ 
2. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสรนะ ณ วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 

2 

สสก. 1. จัดท าบอรด์การส่งเสริมพระพทุธศาสนาเพื่อให้เจ้าหนา้ที่ไดเ้ห็นความส าคญัใน
คุณธรรมและจรยิธรรม 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าอาหารแจกประชาชนท่ีสนามหลวงเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
3. เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

3 

สธม. 1. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นั่งสมาธิ สงบจติใจให้น่ิง ก่อนเริ่มปฏบิัติงาน เพื่อ
ก่อให้เกิดปัญญา สมาธิ มคีวามคิดริเริม่สรา้งสรรค์ ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 10 นาที (09.50 – 10.00 น.) ของทุกวันท าการ 

1 

กกค. 1. ร่วมท าบญุเป็นเจ้าภาพผ้าไตรโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ และกองทุน
น้ าดื่มสะอาดให้ชุมชน 
2. เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เพื่อทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

2 

ปทุมธาน ี 1. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด ห้องน้ า ศาลา และรอบบรเิวณวัด จังหวัดปทุมธานี 1 
สมุทรปราการ 1. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 
อดุลยเดช 
3. สถิตจิังหวัดสมุทรปราการเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการศูนยต์่อตา้นการทุจริต  
จังหวัดสมุทรปราการ 
4. ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจา้ง  
เป็นประจ าทุกเดือน 

4 

นครปฐม 
 

1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 25 ตลุาคม 2559 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจรญิจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล  
เมื่อวันท่ี 27 ตลุาคม 2559 
3. เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ท าดีด้วยกาย กิจกรรมท าความสะอาดทางเท้า
ถนนเพชรเกษม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
เมื่อวันที ่22 พฤศจิกายน 2559 
4. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคลา้ยวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 
5. กิจกรรมบ ารุงและดูแลรักษาตน้ไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช
ทรงปลูก เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 
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ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

6. กิจกรรมร่วมบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 
7. เข้าร่วมประชุม วางแนวทางการตรวจสอบ และสังเกตการณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ไร้ทุจรติ ในการด าเนินโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
8. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
9. เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 

สมุทรสาคร 
 

1. แจ้งเวียนคู่มือระเบยีบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯทราบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล จังหวัดสมุทรสาคร 
3. แจ้งเวียนเรื่องการสร้างค่านิยมในเรื่องการให้และรับของขวัญแกผู่้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทราบ 
4. การแสดงเจตจ านงของจังหวัดสมุทรสาครในการป้องกันและต่อต้านการคอรร์ัปชั่น 
5. การอบรมผ่านระบบ VDO Conference หลักสตูร “การป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ” 
6. แจ้งเวียนการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างการป้องกันการกระท าผดิวินัยเดือนละ 1 ครั้ง 
7. เข้าร่วมกิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
8. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้แด่พระสงฆ์ เนื่องใน
วันสัปดาห์วันวสิาขบูชา ประจ าปี 2560 

8 

พระนครศรีอยุธยา 
 

1. กิจกรรมท าความสะอาด ณ วัดช้าง ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 
2. เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดลุยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุทธา 
3. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกรู วันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ  พ.ศ. 2560 

3 

อ่างทอง 1. เข้าร่วม “โครงการเข้าวัดท าบญุ” ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม พระสงฆ ์ 1 
ลพบุร ี

 
1. ร่วมโครงการความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศลี 5” เดือนตุลาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรมโครงการประชารฐัลพบุรีร่วมใจ ท าความดีถวายพระราชกุศล  
(Big Cleaning Day) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 
3. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
4. ร่วมการด าเนินงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลฯ  
เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๕. ร่วมกิจกรรมการจดังาน "จุดเทยีนศรัทธาตามรอยมหาราชาภมูิพล"  
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

15 
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๖. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปญัญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๗. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๘. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปญัญาสมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
๙. ร่วมโครงการ จังหวัดสะอาด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๐. ร่วมฟังธรรมะ เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ภายในส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 
เดือนละ 2 ครั้ง 
๑๑.ร่วมบรจิาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาล 
พระนารายณม์หาราช จ.ลพบุรี ทกุ 3 เดือน 
12.เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมท าความสะอาดบรเิวณเมืองลพบุรี ถวายเป็น 
พระราชกุศล วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
13. เข้าร่วมโครงการ เข้าพรรษา เข้าวัง(นารายณร์าชนิเวศน์) ฟังธรรมทุกวันพฤหัส  
วันท่ี 14 กันยายน 2560 
14. เข้าร่วมโครงการ ท าบญุตักบาตรเข้าวดัปฏิบตัิธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ)  
วันท่ี 20 กันยายน 2560 
15. ร่วมท าความสะอาด ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี วันท่ี 28 กันยายน 2560 

สิงห์บุร ี
 
 
 
 

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานสถติิจังหวัดสงิห์บุรี จัดกิจกรรม 
“ร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัว” 
2. เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันเพือ่ความร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปญัหา
ทุจริตคอรร์ัปชั่นในประเทศไทย และสร้างกลุม่เครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน 
3. จัดอบรมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ 
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิแก่เจ้าหนา้ที่ของส านักงานฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน 

4 

สระบรุ ี 1. การรณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
ในการประชุมประจ าเดือน 
2. เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ ประจ าปี 2560 ณ วัดถ้ าโพธญิาณ ต าบลหน้าพระลาน 
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
3. เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี บรเิวณส านักงานจังหวัด
สระบรุ ี

3 

ชลบุร ี 1. ร่วมกิจกรรมแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 
2. ร่วมกิจกรรม “จติอาสา พัฒนาชลบุรี ท าดีให้พ่อเห็น” ถวายอาลยัและร าลึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 
3. จัดพิมพ์คูม่ือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
เพื่อเผยแพร่ให้แก่บคุลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบตัิ 
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4. จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสนับสนนุนโยบายการออกก าลังกายเพื่อประสานสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าท่ีและส่งเสรมิสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 
5. ร่วมกิจกรรมเลีย้งอาหาร การจดังานวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ณ  
ศาลาประชาคม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
6. เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือร่วมใจในการท าความสะอาด จัดระเบียบ  
ส านักงานฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 

ระยอง 1. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานฯ ทราบ 
2. ร่วมท าบญุตักบาตรในวันวิสาขบูชา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจรติโดยเน้นการปรับเปลีย่น
ฐานความคิดของคนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

3 

จันทบุร ี 1. กิจกรรมเทิดพระเกยีรติ “ช่วยพ่อท าสวน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เนื่องในวโรกาสบ าเพ็ญกุศลครบ
ก าหนดสตมวาร (100 วัน) 
2.ร่วมกันจัดท าบอรด์ในหัวข้อ “ค าสอนของพ่อ” 
3. การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
4. ร่วมกันท าความสะอาดส านักงานฯ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม ปรับปรุง บ ารุงรักษา อนุรักษฟ์ื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม “จันทบุรี 3 ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไทอ้งค์ราชันย์” 
6. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมการให้ความรู้เกีย่วกบัการจัดท า
ดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่บุคลากรและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี” 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมท าสมาธิ หลักสตูรชินนสาสมาธิ 

7 

ตราด 1. จัดกิจกรรม “การท าบุญตักบาตร ในวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา” 
2. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดหนองโสน  
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 
3. เข้าร่วมกิจกรรม ท าบุญถวายสงัฆทาน ณ วัดหนองโสน วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 
4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดเจียรพัฒนา วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
5. เข้าร่วมกิจกรรม ท าบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไผ่ล้อม วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ วัดคลองเพชร  
วันท่ี 19 กันยายน 2560 
7. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน ณ  
วัดคลองนนทรี วันท่ี 21 กันยายน 2560 

7 

ปราจีนบุร ี 1. ร่วมงานวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
2.ตักบาตรท าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 
อดุลยเดช 

2 

นครนายก 
 

1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
3. แจ้งเวียนและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบตัิงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

6 
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ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านยิม คุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรูเ้รื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
6. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลตา่งๆ เช่น ร่วมบ าเพ็ญ
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันออกพรรษา  
วันมาฆบูชา เป็นต้น 

ราชบุร ี 1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
3. แจ้งเวียนและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบตัิงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านยิม คุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรูเ้รื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมาวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
6. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลตา่งๆ เช่น ร่วมบ าเพ็ญ
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันออกพรรษา  
วันมาฆบูชา เป็นต้น 

6 

กาญจนบุร ี 1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกติติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
12 สิงหาคม 2560 
5. เข้าร่วมกิจกรรมบรจิาคสิ่งของจ าเป็นให้กับผู้ป่วย เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจัดท าดอกไมจ้นัทน์เพื่อใช้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร 
7. เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
ฉลองครบรอบ 100 ปี เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
(รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงชาติไทย 

7 

สุพรรณบุร ี
 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมข้าราชการ 
ยุคใหม่ใส่ใจสจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
แนวทางการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 
3. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 
 

5 
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ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

4. เข้าร่วมกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี รดน้ าขอพรจากสถติิ
จังหวัดสุพรรณบรุี เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
 ในสถาบันครอบครัวการท างาน 
5. เข้าร่วมกิจกรรมส านักงานสถิตจิังหวัดสุพรรณบรุีน้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 

สมุทรสงคราม 1. อบรมเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
2. ด าเนินการตามนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรม
ลงแขกลงคลอง และโครงการ big cleaning day 
3.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
4.เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และจดุเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
3.เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึก 
มหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2560 
5.เข้าร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
6.เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานสุาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ณ อุทยาน ร.2 ทุกวันพุธ สัปดาหท์ี่สองของทุกเดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 
จนถึง เดือนกันยายน 2560 
7.เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางทุกวันอังคาร ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึง 
เดือนกันยายน 2560 

7 

เพชรบุร ี
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิวินัยให้แก่บุคลากรในการ
กระท าผดิวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
2. แจ้งเวียนและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบตัิงานเพื่อปอ้งกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 
4. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 

4 

ประจวบครีีขันธ ์
 

1. จัดท าคูม่ือเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
2. เผยแพร่วารสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ประจ าเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง 
3. ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธเีททองหล่อ “พระพุทธมงคลคีรีขนัธ์” 
4. กิจกรรมแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้านอ้มกระหม่อมถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รชักาลที่ 9 
5. เข้าร่วมโครงการก้าวตามรอยคณุธรรม รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10  
สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 
 
 

7 
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ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

6. เข้าร่วมท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระ- 
นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
7. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา  
และวันเข้าพรรษา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

เชียงใหม ่ 1. การชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับ การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ในการประชุมประจ าเดือน
ของส านักงานฯ 
2. การแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าท่ีภายใน
ส านักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม่ทราบ 

2 

ล าพูน 
 

1. จัดกิจกรรมท าความสะอาดลานจอดรถภายในส านักงานฯ 
2. จัดกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันพุธ ที่ส านักงานฯ 
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศล สัตตมวาร (7 วัน) ปัณรสมวาร (15 วัน) ปัญญาสมวาร (50 วัน) 
และสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
5. ร่วมพิธีร่วมท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
6. ร่วมท าบญุตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา 
7. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ท าความสะอาดบริเวณวัดสันต้นธง ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 
8. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ท าความสะอาด บริเวณวัดกู่ระมัก ต.ต้นธง อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
9. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ท าความสะอาดบริเวณวัดศรีเมอืงยู้ ต.เวียงยอง  
อ.เมือง จ.ล าพูน  

9 

ล าปาง 1. ร่วมงานวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
2. สถิตจิังหวัดล าปางร่วมพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560  
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
3. ร่วมท าบญุตักบาตร และพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 
100 วัน ของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 
4. สถิตจิังหวัดล าปางเข้าร่วมถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(วันยุทธหัตถ)ี เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2560 

4 

อุตรดิตถ ์ 1. รับวิดีทัศน์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันฯ 
2. กิจกรรม Big Cleaning Day ของส านักงานฯ 
3. ร่วมพิธีกรรมสวดอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 

12 
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5. กิจกรรมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดลุยเดช 
6. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
7. ร่วมพิธีเททองหล่อพระ 
8. กิจกรรมบ าเพญ็กุศลและสาธารณประโยชน์ 
9. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคค ี
10. กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสนัดรชาดก  
11. เข้าร่วมงานสัปดาหส์่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส าคัญ
สากลของโลก 
12. เข้าร่วมงานสัปดาหส์่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และงาน
ประเพณีอัฐมีบูชา ประจ าปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุ ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์

แพร่ 1. กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้พิการด้อยโอกาส ณ โรงเรียนสันติจินตนา  
อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นประจ าทุกเดือน 
2. กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาฯ  
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2560 
3. กิจกรรมร่วมสวดมนต์ เคารพธงชาติและกล่าวค าปฏญิาณ 9 ความดี ณ  
หน้าศาลากลางจังหวัด ทุกวันจันทร์ 
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 
5. กิจกรรมร่วมท าบุญตักบาตร ทุกวันพุธ 
6. เชิญชวนให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 
ทางศาสนา เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมหีลกัยึดเหนี่ยวในการด าเนินชีวิต ณ วัดต่างๆ  
ในจังหวัดแพร่ 
7.เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพญ็กศุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระปรมิทรมหา- 
ภูมิพลอดลุยเดช ณ วัดพระธาตุชอ่แฮ พระอารามหลวง วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
8.เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
9. เข้าร่วมเคารพธงชาติ และกลา่วค าปฏิญาณ 9 ความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน  
ทุกวันจันทร์  

9 

น่าน 
 

1. ไดจ้ัดสถานท่ีประดับผ้าขาวด า และจัดบอร์ดร าลึกพระมหากรณุาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อ
วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 
2. ลงนามแสดงความไว้อาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ณ  
ศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 ตลุาคม 2559 
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่า บริเวณพื้นที่รอบๆ ศาลกลางจังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี  
9 พฤษภาคม 2560 
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ส านกังานฯ โดยปลูกต้นไม้กระถางและท าความสะอาด
ส านักงานฯ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

8 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

5. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจ าปขีองชาติ บริเวณ 
ศูนย์ราชการจังหวดัน่านและถนนเส้นทาง น่าน – พะเยา วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 
7. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการถ่างป่า และท าความสะอาดบริเวณทางลง
ศูนย์ราชการ ในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
8. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บ้านช่ืนใหม่ ม.5  
ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา วันที่ 7 สิงหาคม 2560 

พะเยา 
 

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจา้หน้าท่ี เข้าร่วมพิธี “ร่วมพลงัแห่งความภักด”ี 
ถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดยไดม้ีการกล่าวค าถวายสัตย์
ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
2. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปญัญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ วัดศรโีคมค า ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
3. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
4. ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดรี่วมต่อตา้นการทุจรติ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปช่ันสากล ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา 
5. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไมส้ด สักการะต่อหน้า พระบรมสาทิสลกัษณ์  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้ังนี้เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 ณ 
ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา 
6. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน 
ณ วัดศรโีคมค า อ.เมือง จ.พะเยา 
7. ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

7 

เชียงราย 
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิวินัย “วินัย รู้ไว้ ไม่ไร้เท่าใบ
พุทรา” ได้ประชาสัมพันธ์ให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ไดร้ับทราบและให้
ยึดถือปฏิบัต ิ
2. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
(ครบ 40 วัน) เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
3. “รวมพลังแห่งความภักด”ี เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
4. ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช (ครบก าหนด 50 วัน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระสิงห์  
พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
5. ร่วมพิธีปลูกต้นซากรุะตามโครงการถนนสายซากรุะ (Sakura Project) เมื่อวันท่ี  
2 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
 

17 
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6. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคลา้ยวัน 
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  
5 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
7. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดมาติกาสดับปกรณ์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  
ต าบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
8. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
(ครบ 70 วัน) ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 
9. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
(ครบ 90 วัน) ณ ลานกีฬา โรงเรยีนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรญูราษฎร์) เมื่อวันท่ี  
10 มกราคม 2560 
10. เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ” ผ่านทาง video 
conference เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2560 
11. เข้าร่วมถวายน้ าสงกรานต์พระเถระผู้ใหญ่ พิธีสรงน้ าพญามังราย และพิธีรดน้ าด าหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจ า 2560 เมื่อ
วันท่ี 18 เมษายน 2560 
12. เข้าร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร และเจรญิพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 
13. เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัด
เชียงราย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงรายและศาลากลางจังหวัดเชียงราย ใน
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
14. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  
3 สิงหาคม 2560 
15. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 
16. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 
100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 
17. ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จ านวน 25 คน ร่วมลงทะเบยีนจติอาสาเฉพาะกิจ  
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันท่ี 28 กันยายน 2560 

แม่ฮ่องสอน 1. อบรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม เพื่อจิตส านึกในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นประจ าทุกเดือนก่อนการปฏิบตัิงานสนาม 

1 

นครสวรรค ์
 

1. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ไดร้บัการอบรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมในการประชุม
ประจ าเดือน ของส านักงานฯ เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงผลกระทบ การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
จะท าให้เกิดผลเสียหายกับราชการ 
2. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ไดร้บัการอบรม การป้องการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3 
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3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ไดร้บัทราบความรูเ้พื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผดิ
วินัย 

ก าแพงเพชร 1. ร่วมพิธีงาน “รวมพลังแห่งความภักด’ี เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
2. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
4. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวินัยและการด าเนินการทางวินัย ข้าราชการ เมื่อวันท่ี  
26 – 27 ธันวาคม 2559 
5. เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณนีบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร 
เมื่อวันท่ี 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 
6. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์ านวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดั
ก าแพงเพชร 
7. ร่วมประชุมอนุกรรมการ ส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
8. ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวัน
ข้าราชการพลเรือน เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
9. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักร ี
บรมราชวงศ์ เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2560 
10. ร่วมวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่  
25 เมษายน 2560 
11. เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2559 
12. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

12 

ตาก 
 

1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวนัปิยมหาราช ณ อนุสาวรยี์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอม- 
เกล้าเจา้อยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 
2. เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดลุยเดช ก าหนดสตมวาร (100 วัน) 
3. มีการจัดประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของส านักงานฯ เป็นประจ าทุกเดือน  
4. ร่วมพิธีวันระลึก พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและ
งานวันข้าราชการ พลเรือน ณ อาคารกิตตคิุณ จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
5. เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัว สถิตจิังหวัดตากและฝา่ยปฏิบตัิการสถิติ  
วันท่ี 18 เมษายน 2560 
6. เข้าร่วมปลูกป่าท่ีวัดลานขวัญ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
7. เข้าร่วมโครงการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าในเมือง เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
8. เข้าร่วมพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพ  
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

8 

สุโขทัย 1. ด าเนินการเปดิวีดีทัศน์ ประกอบการประชุม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรร์ัปช่ันและเสริมสร้างจริยธรรม คณุธรรม ให้กับเจา้หน้าท่ี 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

1 
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พิษณุโลก 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลกูจ้างช่ัวคราว 
พนักงานจ้างเหมาทุกคน เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสร้างและป้องกันการ
กระท าผดิวินัย 
2. การจดัประชุมสรา้งความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 
พนักงานจ้างเหมาทุกคน เกี่ยวกับเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ยึด
หลักธรรมาภิบาล 
3. การจดัประชุมสรา้งความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 
พนักงานจ้างเหมา ทุกคน เกี่ยวกบัการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ 
ตามระเบียบส านักงานสถติิแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ  
พ.ศ. 2558 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิวินัย และเผยแพรจุ่ลสาร 
บอกข่าวเล่าเรื่อง 

4 

พิจิตร 1. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บรเิวณถนนสายวัฒนธรรมก าแพงแห่ง
ความจงรักภักดี ถนนบุษบา อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 
2.เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดวัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พจิิตร  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 
3.เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บรเิวณ ถนน สานวฒันธรรมก าแพงแห่ง
ความจงรักภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 

3 

เพชรบูรณ ์ 1. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วนัพ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  
2. ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรไีซเคิล โครงการเมืองเพชรบูรณ์สะอาด เปลี่ยนขยะเป็น
กองบุญ เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 
3. ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 
4. ร่วมกิจกรรม ท าความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดพ่อขุนผาเมือง  
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 
5. ร่วมงานวันทีร่ะลึกพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจา้และรว่มท าบญุทอดผ้าปา่ 
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ประจ าปี 
2560 รว่มงานวันขา้ราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2560 
6. ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหวา่งหน่วยงาน ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2560 
7. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกจักรี 
บรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 
8. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่  
1 เมษายน 2560 
9. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Big Cleaning Day” เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 
10. เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
จักรีบรมราชวงศ์” เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2560 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันรดน้ าด าหวั ผู้บริหารจังหวัดเพชรบรูณเ์นื่องในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 
 
 

27 
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12. เข้าร่วมกิจกรรมท าความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันคลา้ยวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิก ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย  
ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 
13. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี 2560 
เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 
14. เข้าร่วมพิธีมหากุศลบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร-
มหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
15. เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสตูิ เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
16. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 
17.เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกรู เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
18. เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้และท าความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 
19. เข้าร่วมกิจกรรมท าความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตร าลึก ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2560 
20. เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ าและปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
21. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา- 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อ
วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
22. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจรญิพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
23. เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
17. เข้าร่วมพิธีอญัเชิญดอกไมจ้ันทน์ตัวแทนจังหวดัและอ าเภอ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 
24. เข้าร่วมพิธีเปดิการจดัแสดงและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงาน
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า ประจ าปี 2560 และตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
ต้นแบบ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2560 
25. เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระด าน้ าจังหวัดเพชรบรูณ์ ประจ าปี 2560 ร่วมพิธี
บวงสรวงเทวดา ณ บริเวณวดัไตรภูมิ และร่วมขบวนแห่ทางบก ณ บริเวณหน้าวัด
มหาธาตุ และหน้าตลาดเทศบาล 1 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 
26. เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระด าน้ าจังหวัดเพชรบรูณ์ ประจ าปี 2560 ร่วมชม 
ขบวนแห่ทางน้ า ณ ท่าน้ าวัดโบสถช์นะมาร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 
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27. เข้าร่วมพิธีปฏญิาณตน มอบบัตรประจ าตัว ให้โอวาท และปลอ่ยขบวนบ าเพ็ญ
ประโยชน์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่้าน (ทสม.) 

นครราชสมีา ๑. วางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ 
วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ดถวายราชสักการะพระบรมสาทสิลักษณส์มเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
3. ท าบุญตักบาตรในพิธีบ าเพญ็พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ สวนน้ าบุ่งตาหลั่ว 
เฉลิมพระเกียรตริัชกาลที่ ๙ ค่ายสรุนาร ีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
4. ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศล ณ หอประชุมเปรมตณิสลูานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสมีา เมื่อวันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  
5. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ โดยช่วงเช้า มีการท าบุญตักบาตร
อาหารแห้ง ฟังพระธรรมเทศนาการบ าเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 
และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในช่วงเย็น เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
6. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดชฯ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
7. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภายในกิจกรรม
มีการท าบุญตักบาตร ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสรญิพระบารมี และปฏญิาณตนแสดง
ความจงรักภักดี โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทยั ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา เป็น
ประธานในพิธี เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
8. ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง" 
9. ด าเนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ" 
(National Annual Tree Care Day) ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยได้ท าการปลูกต้นอินทนิลน้ า 
จ านวน ๙ ต้น และรดน้ า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ณ บรเิวณสวนน้ าบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกยีรติ 
รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

9 

สุรินทร ์
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
2. จัดกิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ โดยการท าความสะอาดห้องน้ าและบรเิวณต่างๆภายในวัด
บ้านดงมัน ต.ดงมัน อ.เมือง จ.สุรนิทร์ 
3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านิยม คณุธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สจุริต 
4. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านข้อระเบยีบกฎหมายใหแ้ก่บุคลากรภาครัฐใน
การต่อต้านการทุจรติ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ 
ตระหนักรู้ถึงความสามัคคี การปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 

5 

ศรีสะเกษ 1. เผยแพร่เอกสารเกีย่วกับเรื่องคณุธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนรับทราบ 
 

1 
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อุบลราชธาน ี 1. กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันท าความสะอาดรอบศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 

1 

ยโสธร 
 

1. ร่วมพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมกิจกรรม “จังหวัดยโสธรรว่มท าความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช” เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
4. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดลุยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
5. ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 
6. ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
7. ร่วมพิธีวันสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 
8. ร่วมพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันท่ี  
31 มีนาคม 2560 
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิวินัย เดือนละ 1 ครั้ง 
10. เข้าร่มงานรัฐพิธีวันจักรี และท าบุญตักบาตร เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2560 
11. เข้าร่วมพิธีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 
12. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560 
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันวสิาขบูชา ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
14. เข้าร่วมพิธีบ าเพญ็พระราชกศุลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
15. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 
อดุลยเดช (ดอกบัวแดงจังหวัดยโสธร) จ านวน 300 ดอก เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
16. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สง่เสริมพระพุทธศาสนาฯ การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ฮตีที่ 8 เดือน 8 บุญเข้าพรรษา) และ
โครงการน้อมร าลึกพระมหากรณุาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เมื่อวันที่  
7 – 8 กรกฎาคม 2560 
17. เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันสมเด็จพระนารายมหาราช เมื่อวันที่  
11 กรกฎาคม 2560 
18. เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์โสมสวลี
พระวรราชาธินัตดามาตุ ทรงพระเจริญพระชัญษา 60 ปี เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
19. เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคลา้ยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรม- 
ราชชนนี เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 
20. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันท่ี  
20 กรกฎาคม 2560 
 

28 
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21. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันท่ี  
27 – 28 กรกฎาคม 2560 มีกจิกรรมดังนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท าบุญตักบาตร 
พิธีศาสนมหามงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีรับมอบเสื้อคอโปโลพระราชทาน และ
กิจกรรมปลูกป่าถวายพระพร 
22. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจรญิพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรฯ วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
23. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 
24. เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน (ฮตีที่ 9 เดือนเก้า บญุข้าว
ประดับดิน) วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 
25. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ าพระทัยพระราชทานส่วนภมูิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
ประจ าปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา (กิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวันให้แก่
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
26. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอ าเภอมาประกอบพิธี
อธิษฐานจิต เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2560 
27. เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานประจ าปีงบประมาณ 2560 
และโครงการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 
21 กันยายน 2560 
28. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

ชัยภูม ิ
 

1. โครงการปันน้ าใจให้น้องในวันเด็ก ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ 
เพื่อน าไปเป็นของขวัญในวันเด็ก โดยมีพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ วัดถ้ าวัวแดง อ.ภักดี
ชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นผู้น าคณะสงฆม์ารับบรจิาค ณ ส านักงานสถิตจิังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2560 
2. กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ท าความสะอาด ลานวัด/ห้องน้ า และท าบุญถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ วัดปรางกู่ค ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

2 

ขอนแก่น 1. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน”วันปิยมหาราช” ปี 2559 และกล่าวค าถวายราชสดดุี
เทิดพระเกยีรตติ่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5 
3. ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภกัดี” กิจกรรมอธิษฐานท าสมาธิ ส ารวมจิตภาวนา 
แผ่เมตตาตั้งมั่นท าความดี ตามหลกัของศาสนา 
4. ร่วมตักบาตรพระโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตเ์ย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 
6. ร่วมพิธีร าลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ์

11 
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7. ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
8. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560 
9. เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” 
10. เข้าร่วมด าเนินโครงการ .”หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” 
จังหวัดขอนแก่น 
11. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสกัการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 

อุดรธาน ี 1. กิจกรรมอุปสมบทและบวชเนกมะเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 
2. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3. กิจกรรมถวายทักษิณานปุระทานพิธีบ าบุญกุศสตมวาร (100 วนั) อุทิศแด่พระอุดม-
ญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺทีโป) 

3 

เลย 1. แจ้งเวียนหนังสือให้ข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานไดร้ับทราบและถือปฏิบัติ
ในเรื่องผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปช่ันและไม่ยอมรับการทุจริต 

1 

หนองคาย 1. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดลุยเดช 
2. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดลุยเดช ครบปัญญาสมวาร (50 วัน) 
3. ร่วมกิจกรรมรวมพลังแปรอักษรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดลุยเดช 
4. จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดหนองคาย 
5. จัดกิจกรรมค าความสะอาด (Big Cleaning Day) 
6. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และนันทนาการ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
8. ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
9. ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระราชสดุดีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
10. ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560 
11. ร่วมพิธีถวายสักการะวันท่ีระลึกพระมหาเจษฎาราชเจา้ฯ 
12. จดักิจกรรมออกก าลังกายสรา้งเสริมสุขภาพพลานามยั (ทุกวันพุธ) 
13. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
14. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
15. ร่วมพิธีฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 190 ปี เมืองหนองคายและงาน
กาชาด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

30 
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16. ร่วมกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของประชาชน “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์ และหน่วยบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” (ทุกเดือน) 
17. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจรติจังหวัด
หนองคาย ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 
18. เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมท าบุญ 
ตักบาตร (ช่วงเช้า) เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 
19. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า วันตน้ไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2560 เมื่อวันท่ี  
11 พฤษภาคม 2560 
20. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเกยีรติภมูิข้าราชการ ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  
เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด เมือ่วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2560 
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา  
65 พรรษา เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
22. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อ
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
23.เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา  
65 พรรษา เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
24. เข้าร่มพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันท่ี  
28 กรกฎาคม 2560 
25. เข้าร่มโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษด์ินและน้ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
26. เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าไม้ให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
27. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระสงค์ งานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
85 พรรษา เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
28. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจรญิพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
29. เข้าร่วมกิจกรรมพิธสีวดมนตถ์วายพระราชกุศล พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดลุยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 
30. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสถิตสิัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล าโขงเกมส์) เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2560 

มหาสารคาม 1. จัดอบรมบุคลากรในส านักงานฯ จ านวน 27 คน หลักสตูร “เสรมิสร้างเกยีรตภิูมิ
ข้าราชการส านึกข้าราชการไทยไมโ่กง” เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 
 

1 



- 20 - 

 

ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

ร้อยเอ็ด 1. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
2. เข้าร่วมโครงการท าบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2559 – 2560 
3. แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ทราบประกาศของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

3 

กาฬสินธุ ์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล ท่ีทางจังหวัดจดัขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2. แจ้งเวียนเจตจ านงของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. เข้าร่วมอบรมการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบ VDO Conference 
4. แจ้งเวียนเผยแพร่ความรูเ้สริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 ครั้ง 
5. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
กระท าผดิวินัย เดือนละ 1 ครั้ง 

5 

สกลนคร 1. ร่วมงานวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล เพื่อสรา้งจิตส านึก ค่านิยม คณุธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ยอมรบัการทุจริต และร่วม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2. ร่วมงานวันลา้งบ้านย้อมเมือง เพื่อเสริมสร้างจติส านึก ค่านยิม คณุธรรม จริยธรรม 
และสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
3. ร่วมจดัท าโรงทานที่วัดป่าสุทธาวาส เนื่องในวันบูรพาจารย์ ปีท่ี 67 (ครบรอบวันถวาย
พระเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 
4. ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารรีิกธาตุ ก่อนอัญเชิญไปประดษิฐาน ณ  
วัดภูริทัตตถิราวาส ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
5. ร่วมออกโรงทานงานพิธีสมโภสพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
และร่วมฟังเสวนาธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส 

5 

นครพนม 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปี 2559 
3. เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดรีัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 
4. เข้าร่วมงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดลุยเดช 
5. เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ัน ณ ส านักงานปราบปรามคอรร์ัปชั่น 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรฐัมนตรี ณ ศาลา
กลางจังหวัดนครพนม 
7. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
8. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองค า “พระพุทธมหาสุวรรณศากยมุนี” ประดิษฐาน
บนยอดพระธาตุพนม 

18 
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9. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” 
10. เข้าร่วมงานถวายพานพุม่ดอกไม้สด “วันยุทธหตัถีของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
11. ร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา เวยีนเทียน งานนมสัการพระธาตุพนม ประจ าปี 2560 
12. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ใน
ฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบดิาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 
13. เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 
14. เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารณิีภาค 
ฤดูร้อน ณ ศาลาปฏิบตัิธรรมทรัพย์ล้น วัดน้อยโพธ์ิค า 
15.เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎา
ราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรอืน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 
16. เข้าร่วมพิธีเฉลิมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
17. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
18. เข้าร่วมพิธีงานสัปดาหส์่งเสรมิพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา วัดพระธาตุพนมวรวิหาร 

มุกดาหาร 
 

1. เผยแพร่เอกสาร “บอกข่าวเลา่เรื่อง” กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม และ ความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯรับทราบ 
2. แจกเมล็ดพันธ์ุผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนท่ีมาร่วมโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร 

2 

หนองบัวล าภ ู
 

1. ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตลุาคม 2559 
2. ร่วมถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันที่  
14 พฤศจิกายน 2559 
3. ร่วมบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และวันท่ีระลึกการสถาปนาจังหวัด
หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
4. ร่วมงานสกัการะสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 
5. ร่วมงานวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
6. จัดท าคูม่ือระเบียบส านักงานแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏบิัติหน้าทีร่าชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ รับทราบ 
7. เผยแพร่การเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผดิวินัย (เดือนละครั้ง) 
8. เผยแพร่จลุสารกลุม่เจ้าหนา้ที่จริยธรรม ส านักบริหารกลาง (เดือนละครั้ง) 

8 

บึงกาฬ 1. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 

1 

สงขลา 1. ร่วมจดับอร์ดแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
2. ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สทิงพระ 
และ อ.ระโนด จ.สงขลา เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2559 
3.  ร่วมประกอบอาหาร บริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพ้ืนท่ี อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
เมื่อวันท่ี 11  ธันวาคม 2559 
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4. จัดกิจกรรมท าบญุส านักงานฯ มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดดอนแย้ อ.เมือง จ.สงขลา 
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560 
5. จัดกิจกรรมท าความสะอาด 5 ส. เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2560 
6. จัดท าคูม่ือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ จ านวน 28 เล่ม 
7. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันท่ี  
17 มีนาคม 2560 
8. แจ้งเวียนประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เจตจ านงสจุริตจังหวัดสงขลา และติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิวินัย เดือนละ 1 ครั้ง 
10. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม เดือนละ 1 ครั้ง 
11. เข้าร่วมกิจกรรมท าบญุตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะ (ถวายพานพุ่มเงิน- 
พุ่มทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 
12. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ณ หมูท่ี่ 4 ต.ทุ่งต าเสา  
อ.หาดใหญ่ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 
13. เข้าร่วมกิจกรรมท าวตัรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2560 
14. เข้าร่วมกิจกรรมวันท าความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการท้องถิ่นสงขลา  
ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ าใส และเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ บริเวณสนามกีฬา 
ติณสูลานนท์ วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
15. เข้าร่วมโครงการจดังานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยร่วมแห่เทียนพรรษา เพื่อน าไปถวายวัดในเขตเทศบาล
นครสงขลา เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 
16. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
17. เข้าร่มกิจกรรมร้องเพลงชาตไิทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันท่ี 
28 กันยายน 2560 

สตูล 1. สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ 
2. ร่วมบ าเพ็ญพิธีท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หน้าส านักงาน
เทศบาลเมืองสตลู 
3. จัดบอรด์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช เมื่อ
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559  
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4. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ท าดีด้วยวาจา) โดยการกล่าวค าปฏญิาณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ หอนาฬิกาจังหวัดสตลูเมื่อวันที่  
22 พฤศจิกายน 2559  
5. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ 
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ พระที่น่ังดสุิตมหาปราสาท เมื่อวันที ่10 มกราคม 2560 
7. ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนตเ์ฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสดจ็ขึ้นครองราชย ์ณ วัดชนาธิปเฉลมิฯ 
เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 
8. เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
ณ วัดชนาธิปเฉลมิฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
9. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุที่ยอดเจดยี์ศรสีตลู ณ พระธาตเุจดยี์ 
ศรีสตูล วัดนิคมพัฒนาราม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
10. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคดิ “ท าดีเพื่อพ่อ สานต่อ
แก้ปัญหายาเสพตดิ” ณ เวทีกลางจัดกิจกรรมลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตลู เมื่อวันที่  
6 กรกฎาคม 2560 
11. เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน ประจ าปี 2560 ณ  
วัดนิคมพัฒนาราม เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2560 

ตรัง 1. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จ านวน 999 ต้น ท าความดีถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
4. จัดกิจกรรมท าความดีถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
กิจกรรมท าความสะอาดวัดนโิครธาราม เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
5. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
6. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช เนื่องในพิธีบ าเพ็ญกุศลปญัญาสมวาร (50 วัน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 
8. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลตสมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
9. ร่วมพีท าบญุตักบาตรเพื่อถวายวันเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 
10. ช่วยกันบรรจสุิ่งของเพื่อมอบให้ผู้ประสบภยัน้ าท่วมจังหวัดตรัง เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2560 
11. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วมในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี  
24 มกราคม 2560 

15 



- 24 - 

 

ศูนย/์ส ำนัก/ 
ส ำนักงำนสถิติ

จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

12. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  
11 กุมภาพันธ์ 2560 
13. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสร้างและป้องกันการกระท าผดิวินัย  
ให้เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานรับทราบ 
14. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
15. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

พัทลุง 
 

1. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสัตตมวาร (7 วัน) และถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ์ ณ  
วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 20 ตลุาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ้มใหป้ระชาชน ต.ลานข่อย 
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
3. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรบ าเพญ็กุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ ศาลาจัตุรมุขพระพุทธ 
นิโรคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันท่ี 27 ตลุาคม 2559 
4. ร่วมท าบญุตักบาตรพระสงฆ์ บ าเพ็ญกุศลปญัญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้า
ศาลาจตัุรมุขพระพุทธนิรโรคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ต.คหูาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
5. ร่วมท าบญุตักบาตรพระสงฆเ์พื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษาฯ ณ ศาลา
กลางประชาคม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
6. ร่วมกิจกรรมสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ณ วัดประดูหอม  
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมงานวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากล ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่  
9 ธันวาคม 2559 
8. ร่วมประกอบพิธีบ าเพ็ญกศุลสตมวาร (100 วัน) สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์  
พระอารามหลวง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
9. ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 
2560 เวียนเทียนเป็นปฏิบัติบูชา ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมอืงพัทลุง  
จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 
10. ร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบา้น
หาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
11. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพญ็กศุลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ วัดคูหาสวรรค ์พระอารามหลวง  
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 
12. ร่วมโครงการ “หน่วยบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดตะโหมด 
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 
13. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปงีบประมาณ 
2560 ณ วัดพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 
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14. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเขา้วัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันท่ี  
27 มีนาคม 2560 
15. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัด
รัตนวราราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 
16. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ฝายเก็บน้ าบ้านโคกทราย ต าบลดอนทราย 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
17. เข้าร่วมกิจกรรมสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลุง เป็นประธาน ณ 
วัดโคกแย้ม ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
18. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัด
ร่มเมือง ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 
19. เข้าร่วมพิธีเปดิโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายภริมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ โรงเรยีนบ้านเกาะนางค าเหนือ ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
20. เข้าร่วมกิจกรรมสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายศิลป์ชัย รามณยี์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัด
โคกโดน ต าบลโตนดด้วน  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
21. เข้าร่วมพิธีสวดสรรเสรญิคณุพระรัตนตรัย และเวียนเทียน ในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน ณ วดัคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
22. เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลุง เป็นประธาน ณ 
โรงเรียนวดัควนปันตาราม ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพทัลุง เมื่อวันท่ี  
18 พฤษภาคม 2560 
23. เข้าร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และเจรญิพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ 
พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
24. เข้าร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน ณ วดัคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
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25. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ 
วัดป่าบอนต่ า ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
26. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธบิดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรฯ และเจรญิ 
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลา 
การเปรยีญ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
27. เข้าร่วมพิธีเปดิโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ วัดปา่บอนต่ า หมู่ที่ 7 ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2560 
28. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สง่เสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนเป็นปฏิบัตบิูชา โดยมนีายวันชัย คงเกษม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบล 
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 
29. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิรา- 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจงัหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวอุบล 
โรจน์รัชนีกร ผต.ราชการ สนง.สถติิแห่งชาติ ร่วมในพิธีด้วย ณ ศาลาจัตุรมุข พระพุทธ 
นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ าเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
30. เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป้นพระราชกุศลสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
31. เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ที่ท่าเทียบเรือล าป า 
ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 200 คน 
เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 
32. เข้าร่วมกิจกรรมสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายศิลป์ชัย รามณยี์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัดถ้ า
เขาป่า หมู่ที่ 1 ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที ่7 สิงหาคม 2560    
33. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ศาลาจัตุรมุข พระพุทธนิรโรคัน
ตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ าเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 
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34. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจรญิพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 85 พรรษา และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา- 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
35. เข้าร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน ณ วดัคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
36. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ และครบรอบ  
100 ปี ธงชาติไทย น าโดยนายวนัชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 

ยะลา 1. เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ (เยี่ยมเยยีนวัด/พระภิกษุ-
สามเณร) โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3. เข้าร่วมกิจกรรมพิธียกยอดฉตัร 9 ช้ัน ขึ้นพระเมรมุาศจ าลองจังหวัดยะลา 

3 

นราธิวาส 
 

1. เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส 
2. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตาดีกามัสยิดตาราม 
3. กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า 
4. โครงการท าบุญเยี่ยมวดั 
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

5 

นครศรีธรรมราช 
 

1. ร่วมท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 7 วัน (สัตมวาร) การ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด” ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อวันท่ี 29 ตลุาคม 2559 
3. ร่วมกันท าบญุตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 30 วนัแห่งการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
4.ร่วมกจิกรรมพลังแห่งความภักดตี่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่  
22 พฤศจิกายน 2559 
5. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 1.1 ล้านตัว เพื่อบ าเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 
6. ลงพื้นที่ร่วมกันคณะท างานใหค้วามช่วยเหลือ/มอบของช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม2559 
7. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อบ าเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
8. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถงุยังชีพและน้ าดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1  
ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 

11 
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9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสรา้งและป้องกันการกระท าผดิวินัย เดือนละ 1 ครั้ง 
10. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ปัช่ันสากล ประเทศไทย (นครศรีธรรมราช) “ปั่นสุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
11. ร่วมประชุม เรื่อง การป้องกนัการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2560 

กระบี ่ 1. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท้วม บรเิวณวัดดอนมะลิ  
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารจากส านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ
วันท่ี 23 – 24 มกราคม 2560 
2. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วม มอบถุงยังชีพให้กบัประชาชนหมู่ 6  
บ้านห้วยน้ าแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 
3. ร่วมสรงน้ าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช ณ ห้องโถง ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 
2560 
4. เข้าร่วมพิธีแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณและถวายความอาลัยแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อ
วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 
5. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 (สมเดจ็พระปยิมหาราช) เนื่องในวันอภิลักขิตสมยั 
คล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กระบี่ เมื่อวันท่ี 23 ตลุาคม 2559 
6. ด าเนินการจัดท าความสะอาดและจัดระเบียบพื้นท่ี (5 ส) เพื่อเตรยีมรับเสด็จฯ สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ดและลงนามถวายความอาลัยแดพ่ระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องประชุม
สุดมงคล ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
8. เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจชาวกระบี่ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดยมีกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร ณ บริเวณอโุบสถวัดแก้วโกรวาราม และกิจกรรมจุดเทียนสู่ฟ้าเทิดหล้า
องค์ภูมิพล ณ ถนนมหาราช (บันไดนาคทางขึน้วัดแก้วโกรวาราม) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 
9. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปาดน้ า  
อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 
10. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้า-
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
2560 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
11. การเผยแพรล่ะครสั้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอร์รัปช่ัน และเสริมสร้าง
จริยธรรม คณุธรรม โยส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 7 ตอน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ในส านักงานฯ ในวันประชุมประจ าเดือน 
 

25 
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12. จดัท าคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) จ านวน 5 เลม่ 
และเผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าท่ีของส านกังานฯรับทราบ 
13. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ และ ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง 
การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผูบ้ังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 
2560 ทาง facebook ส านักงานฯ 
14. จดัท าประกาศส านกังานสถติิจงัหวัดกระบี่ เรื่อง นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส พร้อม
ทั้งแจ้งเวยีนและตดิบอรด์ประชาสมัพันธ์ให้ข้าราชการและเจา้หนา้ที่ของส านักงานฯรบัทราบ 
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกระบี่ 
ครั้งท่ี 1/2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันท่ี  
30 พฤศจิกายน 2559 
16. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากลประเทศไทย (จังหวัดกระบี่) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวคิด “สุจรติตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” “คน
กระบี่ ดีทุกคน” ณ ห้องประชุมสดุมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันท่ี  
23 ธันวาคม 2559 
17. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวดักระบี่ ครั้งท่ี 1/2560 ณ ห้องประชุม 
อ่าวลึก สาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
18. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันท่ี  
17 มีนาคม 2560 
19. เผยแพร่ความรูเ้พื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ รับทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
20. จดัพิมพ์จุลสาร “บอกข่าวเลา่เรื่อง” แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯ รับทราบ และติดบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2560 
22. ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจ าลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
23. เปิดละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเสรมิสร้างจริยธรรม 
คุณธรรม ในท่ีประชุมประจ าเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
24. เข้าร่วมกิจกรรมการจดังานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 
25. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื้อท่ี 12 ไร่ 
ต้นไม้ 2,466 ต้น 
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พังงา 
 

1. จัดท าคูม่ือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ัปชั่นสากลที่ทางจังหวัดจดัขึ้น เพือ่ให้เข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. เผยแพร่ค่านิยมในเรื่องการใหแ้ละรับของขวัญแกผู่้บริหารหรือผูบ้ังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 

3 

ภูเก็ต 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ท าบุญตักบาตร ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
2. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจติส านึกบทบาทหน้าท่ีของทุกคนในการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน และร่วมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจาก
สังคม วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 

2 

สุราษฎร์ธาน ี 1. ร่วมลงนามถวายความอาลัยแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อ
วันท่ี 15 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมพิธีจดุเทียนแสดงความอาลัย เมื่อวันท่ี 27 ตลุาคม 2559 
4. ร่วมแปรขบวนเป็นรูปแผนท่ีประเทศไทย เพื่อถวายความอาลยัแดพ่ระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตลุาคม 2559 
5. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธรีราชเจ้า” 
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เมื่อวันท่ี  
25 พฤศจิกายน 2559 
6. ร่วมกิจกรรมปลูกพันธ์ุกล้าสมุนไพรถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน เสด็จสู่สวรรคาลัย 
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ณ ห้อง
ประชุมเมืองคนดี เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 
8. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ “วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า-
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจ าปี 2560” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
9. ร่วมงานพิธีวันท่ีระลึกงานวันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันท่ีระลึกมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2560 
10. เผยแพร่การรณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และการปอ้งกันการทุจริต ในที่
ประชุมประจ าเดือนของส านักงานฯ 
11. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ โดยหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุเป็นเจ้าภาพ เมื่อ
วันท่ี 24 ตุลาคม 2559 
12. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปณัรสมวาร (15 วัน) เมื่อวันท่ี 27 ตลุาคม 2559 
13. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดไตรธรรมาราม พระ
อารามหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

40 
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14. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เมื่อ
วันท่ี 21 มกราคม 2560 
15. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านวนัคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
16. การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสรมิสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินยั ในท่ีประชุม
ประจ าเดือนของส านักงานฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
17. พิธีวันท่ีระลึกงานวันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันท่ีระลึก 
มหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2560 
18. ร่วมเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560 วันท่ี 12 เมษายน 2560 
19. ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี 29 เมษายน 2560 
20. งานแหผ่้าห่มพระบรมธาตไุชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย ประจ าปี 2560 วันท่ี 
10 พฤษภาคม 2560 
21. เข้าร่วมกิจกรรมวันวสิาขบูชา ประจ าปี 2560 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 
22. พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวัน “อาภากร” ประจ าปี 
2560 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
23. พิธีบ าเพญ็พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิพ์ระบรมราชินีนาถ 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
24. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 
25. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2560 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 
26. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 
27. บันทึกเทปโทรทัศน์ “ถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ” 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 
28. พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโล พระราชทาน วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
29. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 
27 กรกฎาคม 2560 
30. พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี  
28 กรกฎาคม 2560 
31. พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี  
28 กรกฏคม 2560 
32. พิธีลงนามถวายพระพรชัย เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 
28 กรกฎาคม 2560 
33. ประชารัฐร่วมใจก าจัดผักตบชวา ปล่อยพันธุป์ลาอนุรักษ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
34. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีท าบุญ 
ตักบาตรและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ า วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
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35. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
36. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีถวาย 
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
37. พิธีมหามงคลเจรญิพระพุทธมนต์ฯ วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
38. พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทนต์ัวแทนของจังหวัดและอ าเภอ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2560 
39. รับ – ส่ง เสด็จฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี  
23 กันยายน 2560 
40. วันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี วันท่ี 28 กันยายน 2560 

ชุมพร 
 

1. เข้าร่วมพิธีถวายน้ าสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2. เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย ร่วมแปรอักษร บรเิวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร 
เมื่อวันท่ี 19 ตลุาคม 2559 
3. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช ณ ลานพิธีหนา้เทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 
4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระปยิมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เมื่อวันท่ี 23 ตลุาคม 2559 
5. ร่วมงานรวมพลังแหง่ความภักดี ณ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามพระราชด าริ 
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
6. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ บรเิวณลานเอนกประสงค์ เทศบาล
เมืองชุมพร เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียไ์ทย (ยุวชนทหาร) ณ อนุสาวรีย์ไทย บริเวณสะพาน 
ท่านางสังข์ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 
8. ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวดัชุมพร น าศีล 5 พัฒนาจิตใจ ในวันธรรมสวนะ และ
โครงการชุมพรน าศีล 5 พัฒนาคนสู้สังคมเป็นสุขยั่งยืน ณ วัดโพธิการาม (ธ) ต.นาทุ่ง  
อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
9. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณชายหาดละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อ
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 
10. เข้าร่วมเดินขบวนเชิญไฟพระฤกษ์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพร-ระนอง
เกมส์ ณ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันท่ี 
18 มีนาคม 2560 
12. เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมศาลากลาง ต.นาชะอัง อ.เมือง 
จ.ชุมพร เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
13.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย 
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 2 เมษายน 2560 
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14.ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวดัชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 
วันท่ี 6 เมษายน 2560 
15.ร่วมพิธีเปดิศูนย์ปฏิบตัิการร่วมและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บรเิวณหนา้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 11 เมษายน 2560 
16.ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างานประจ าศูนย์ปฏิบัติการรว่มป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จ.ชุมพร  
17.ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ 
หอประชุมจังหวัดชุมพร ต.นาชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 25 เมษายน 2560 
18. เข้าร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ ณ วัดโพธิการราม  
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร วันที ่23 พฤษภาคม 2560 
19. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธบิดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรฯ ณ  
วัดโพธิการราม ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 9 มิถุนายน 2560 
20. เข้าร่วมโครงการรวมพลัง “ท าดีเพื่อพ่อ สานต่อแกป้ัญหาเสพตดิ” เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร วันที่ 26 มิถุนายน 2560 
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
22. ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตาม
พระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
23. ร่วมโครงการความปรองดองสนามฉันท์ หมู่บ้านศลี 5 ณ วัดพระธาตสุวี ต.สวี อ.สวี 
จ.ชุมพร วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
24. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันท่ี  
12 สิงหาคม 2560 
25. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 
9 วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
26. ร่วมพิธีจุดเทยีนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 

รวม 596 
 


