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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏบิัติการ การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านกังานสถติิแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดอืนแรก (ตลุาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ตามท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความืื่อสัตยสสุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองคสกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ืึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน
ขององคสกร ภายใต้วิสัยทัศนส “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงคส และประเด็นยุทธศาสตรส ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชนสสาธารณะ 
2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอรสรัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 
3. เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องคสกรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเสริมสร้างองคสความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย 
7. สร้างองคสกรให้เป็นองคสกรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องคสกรแห่งคุณธรรม องคสกรแห่งความพอเพียงและองคสกรแห่งความมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรสที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตรสที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตรสที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรสที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงคสที่ก าหนด ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม 
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตน
และผลประโยชนสส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 1.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(กปส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 
 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

สลก.(กปส./
กกจ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2.บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร  ในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุก
รูปแบบ 

3.การจัดท าบอรสด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอรสด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
60 หน่วยงาน 

 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคสในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

60 กิจกรรม 
 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกตสหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

สลก.(กนต.)/
นว.(พบ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ). 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 10.จ านวนเครือข่ายภายใต้โครงการ 
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 
 

3 เครือข่าย 
 

ศูนยส/ส านัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

 

13.โครงการอบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส
ทับื้อน (Conflict of Interest)” 

13.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of 
Interest)” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธสที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
กลยุทธสที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธสที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณส 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธสที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธสที่ 3 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้ 
เท่าทันต่อสถานการณสการทุจริต 
 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 

1.จัดท านโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ในองคสกรทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

1.จ านวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 
 

สลก.(กกจ.) 
 
 
 



- 7 - 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
ก าหนดในแผน 

 

ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธสที่ 1 ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 80 ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 
มี จิ ตส านึ กสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่ างผลประโยชนส 
ส่วนตนและผลประโยชนส
ส่ ว น ร ว ม  แ ล ะ ส ร้ า ง
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ 
 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

สลก.
(กปส.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

2 กิจกรรม 
 

1 กิจกรรม 1. กิจกรรม ชวนน้องหนู เรียนรู้สถิติ 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท 
ธนารักษสพัฒนาสินทรัพยสจ ากัด ณ ศูนยส
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 

 
2. โครงการ เสริมสร้ า ง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

สลก.
(กปส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

4 กิจกรรม 

9 กิจกรรม 2.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยอัญเชิญ 
พระบรมฉายาลักษณสขึ้นประดิษฐาน      
ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สี
เหลืองตลอดเดือนธันวาคม 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เ จ้ า หน้ า ที่ ใ น อ ง คส ก ร    
ในการผลักดันให้ เกิด
สั งคมที่ ไ ม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่
ทนและไม่ เ พิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่ วมต้ านทุ จ ริ ต ในทุ ก
รูปแบบ 

2.2 งานพระราชพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
ณ  พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส า ว รี ยส              
ห น้ า พ ร ะ ร า ช วั ง ส ร า ญ ร ม ยส 
กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2561 
เมิ่อวันจันทรสที่1 ตุลาคม 2561 

2 .3  กิจก ร รมปั ่น จัก ร ย าน  “Bike 
อุ่นไอรัก” 
2.4 พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปาทาน เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช    
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2561 

2.5 ร่วมพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระ
ร า ช ก ุศ ล  เ นื ่อ ง ใ น ว ัน ค ล ้า ย ว ัน
ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็จ พ ร ะ
ป ร ม ิน ท ร ม ห า ภ ูม ิพ ล อ ด ุล ย เ ด ช   
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2561 

2.6 ร่วมลงนามถวายพระพรในวันขึ้น
ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 



- 11 - 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภู มิ พลอดุ ล ย เ ดช  บ รมนาถบ พิ ต ร       
“พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” 

2.8 พิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนตสถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9  และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2.9 ร่ วมพิธี วางพานพุ่มถวายบั งคม     
พระบรมราชานุสาวรียสพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว  เนื่ องในวั น       
พระราช พิ ธี ฉลองวั นพระร าชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

3.การจัดท าบอรสด “NSO 
โปร่ ง ใส” เ พ่ือเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้
ด า เนินการจัดท าบอรสด
“NSO โปร่งใส” 

ศูนยส/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

อย่างน้อย 
60 

หน่วยงาน 
 

64 
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

9 
 หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค 

55 
หน่วยงาน) 

3. ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
ส ลก .  แ ล ะส า นั ก ง า นสถิ ติ จั ง ห วั ด 
ด าเนินการจัดท าบอรสด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เกี่ ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคส
ในเรื่ อง วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 

4.จ านวนช่ องทางกา ร
เผยแพร่สื่อรณรงคสในเรื่อง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

สลก.
(กนต./
กคธ./
กปส.) 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

7 ช่องทาง 4.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1 )  เ รื่ อ ง เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ

เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
แก่บุคคลในส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2) โปสเตอรส เรื่อง ค่านิยมการให้
และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) โปสเตอรส  เรื่อง “ปิดปุ่มโปง” 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4) โปสเตอรสเผยแพร่เนื่องในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา  
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

4.2 เผยแพร่ ใน เว็บ ไืตส  nso.go.th 
เว็บไืตส webintranet.nso.go.th และ
เว็บไืตส ethics.nso.go.th 
4.3 ปิดประกาศท่ีบอรสด NSO โปร่งใส 
4.4 เผยแพร่ ใน  Facebook NSO 
Stopcorrupt ion  
4.5 ปิดประกาศที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
4.6 จัดท า Backdrop และ Roll up 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 

1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น 

2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนสอื่นใด 

4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร   
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชนสทับื้อน 

7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ       
 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน
หนึ่ ง กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ศูนยส/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

60 
กิจกรรม 

 

387 
กิจกรรม 

5. ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
สลก. และส านักงานสถิติจังหวัดได้จัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

6.โครงการประยุกตสหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 6. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การปลูก
ป่าตามรอยพ่อ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 66 คน  
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

7.โครงการอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลั ก สู ต ร  “ก า ร
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระท าผิดวินัยให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่” 

สลก.
(กนต.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
รุ่นที่ 6 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
รุ่นที่ 7 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
รุ่นที่ 8 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 

8.โครงการอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐ” 
 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 8. จัดอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ของประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่คณะท างาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ผู้เกี่ยวข้อง วันศุกรสที่ 26 เมษายน 2562  
 

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 9. โ ครงการส่ ง เสริ มคุณธรรมและ
จ ริ ย ธ ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ       
พ.ศ .  2562 เรื่ อง  การ เสริมสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
ณ ห้องอบรม 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ       
วันจันทรสที่ 3 ธันวาคม 2561 
 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 

10.จ านวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน 1 
เครือข่าย” 

ศูนยส/
ส านัก 

3 
เครือข่าย 

 

- ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

11.จัดโครงการให้ความรู้
แก่ เจ้ าหน้ าที่ ในองคสกร 
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัด
โคร งการ ให้ คว ามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง” 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

- ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้
ค ว า ม รู้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 12. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จ ริ ย ธ ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ       
พ.ศ .  2562 เรื่ อง  การ เสริมสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
ณ ห้องอบรม 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
วันจันทรสที่ 3 ธันวาคม 2561 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

13.โครงการอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชน สท ับื ้อน 
(Conflict of Interest)” 

13.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส
ทับื้อน (Conflict of 
Interest)” 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

- ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองคสกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัด
โครงการประกาศเจตนารมณส 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 
 
 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 1. ผู้ บริหารส านักงานสถิติแห่ งชาติ     
ลงนามประกาศเจตนารมณส สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอท าดี เ พ่ือแผ่นดิน ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต”ประจ าปี งบประมาณ   
พ.ศ. 2562 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ทราบและ 
ร่ ว ม กั น ป ร ะ ก า ศ เ จ ต น า ร ม ณส        
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณสตามช่องทาง
ต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณส 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

5 ช่องทาง 2. มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณส 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2562    
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี ้

2.1 เว็บไืตสส านักงานสถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

2.2 เว็บอินทราเน็ทส านักงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th 

2.3 เว็บไืตสกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th 

2.4 Facebook : Nso Stopcorruption 
2.5 Facebook : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการ
ป้ องกั นการทุ จ ริ ต ให้ 
เท่าทันต่อสถานการณส
การทุจริต 

1 . จั ด ท า น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม

1.จ านวนช่องทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 

สลก.
(กคธ.) 

 
 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 
 
 

2 ช่องทาง 
 
 
 

1. จัดท าประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส             
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตขึ้น 

แนวทางการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
องคส ก รทราบและถื อ
ปฏิบัติ 
 
 

2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช. 
 
-กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ าราชการพล เ รื อน
ดีเด่น 
 

และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
2.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กกจ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือให้ เจ้ าหน้าที่
องคสกรถือปฏิบัติ  และเผยแพร่ทาง
ช่องทาง ดังนี้ 

1.1 เผยแพร่ในเว็บไืตส www.nso.go.th 
1.2 เผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th 

 
 
2.1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรื อนดี เ ด่น  ของส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ  ประจ าปี  พ .ศ.  2561 ืึ่ ง 
ผู้ ได้ รับการคัด เลื อกเป็นข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 นางสาวอังคณา  แย้มอุบล  
นักวิชาการสถิติช านาญการ 
กองสถิติพยากรณส 
 นายธนูชัย    เล๊าะหลง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
กลุ่มการเจ้าหน้าที่  

ส านักงานเลขานุการกรม 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

3. ทบทวนระ เบี ยบ
ภายใน ในเรื่ องการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี
ผลประโยชนสทับื้อน
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.จ านวนครั้ งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
4.ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กนต./
กคธ.) 

 
 
 
 

สลก.
(กยง.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือรับรอง
การประ เมิ นผล
การควบคุมภายใน 
(ปค.1) 
2. ร า ย ง านกา ร
ประเมินองคสประกอบ
ของการควบคุ ม
ภายใน (ปค.4) 
3. รา ยง านกา ร
ประ เมิ นผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
(ปค.5) 
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของผู้ ตรวจสอบ
ภายใน (ปค.6) 

3. จัดท าคู่มือการป้องกันการมีผลประโยชนส
ทับื้อนและแบบฟอรสมการจัดท า ผท. 
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2562         
ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือ ตามหนังสือกลุ่ม
คุ้ ม ค ร อ งจ ริ ย ธ ร รม  ที่  10 . 9 /26 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
 

4.1  ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ประเมินผลการควบคุมภายในรอบ    
12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2561 และเสนอต่อปลัดกระทรวง
ดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว 
4.2 อยู่ ระหว่ างการติดตามผลการ
ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน การติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน
ดังกล่าว ได้ส่งเสริมให้ลดความเสี่ยงใน
ด้านการทุจริต โดยส่งเสริมการจัดระบบ
ต่างๆ เช่น การควบคุมทรัพยสสิน การ
ก าหนด กฎระเบียบ และประกาศให้
รับทราบโดยทั่วกัน การมอบอ านาจ
ตามล าดับ และก าหนดค าสั่งที่ชัดเจน 
เป็นต้น  
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตส. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ 

เรื่องตามที่
ก าหนดใน

แผน 

5. เ ปิ ด เ ผ ย กา ร
ประ เมิ นผลการ
ควบคุมภายในรอบ 
12  เดื อน  และ
แผนการควบคุ ม
ภายใน ผ่ านทาง 
Intranet เพื่อให้
บุคลากรรับทราบ
และน าไปปฏิบัติ 
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติจัดให้มีกลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ประเมินผลภายนอก เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ       
ต า ม แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ .ศ .2562 (ต ุล าคม 
2561 – มีนาคม 2562) รวม 6 เรื่อง 

1) รายงานผลการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 

3) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

1.โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

ร้อยละ 80 - 1. เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ใช้เครื่องมือใน
กา ร วั ด  3  เ ครื่ อ ง มื อ  คื อ  Internal 
External และ Open Data ส าหรับผล
การประเมิน ITA ส านักงาน ป.ป.ช.     
จ ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ITA           
ในภาพรวม ในวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

 
จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/
กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด มี 3 โครงการ คือ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”, โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” และ
โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of Interest)” ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม  
1 ตัวชี้วัด ส าหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ผลคะแนนใน
ภาพรวม ส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2562 
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ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยน าโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรส การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่ งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตรสที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ     
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ืึ่งผู้อ านวยการส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธส/
แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – ตุลาคม 2562) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม จึงขอให้
ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน สลก. และส านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม 
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตน
และผลประโยชนสส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
2.บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร  ในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุก
รูปแบบ 

1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 1.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(กปส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

สลก.(กปส./
กกจ.) 

3.การจัดท าบอรสด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอรสด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
60 หน่วยงาน 

 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคสในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

60 กิจกรรม 
 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกตสหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

สลก.(กนต.)/
นว.(พบ.) 

 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ). 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 10.จ านวนเครือข่ายภายใต้โครงการ 
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 
 

3 เครือข่าย 
 

ศูนยส/ส านัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

 

13.โครงการอบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส
ทับื้อน (Conflict of Interest)” 

13.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of 
Interest)” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธสที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
กลยุทธสที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธสที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณส 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธสที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธสที่ 3 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้ 
เท่าทันต่อสถานการณสการทุจริต 
 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 

1.จัดท านโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ในองคสกรทราบและถือปฏิบัติ 
 

1.จ านวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

2.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 
 

สลก.(กกจ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
ก าหนดในแผน 

 

ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 

กลยุทธสที่ 1 ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 80 ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

 
 
 
 
             
            
        
 
     

(นางสุดารัตนส  ขวัญดี) 
ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะหส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

รอบ ๖ เดือนแรก  (ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  

ศูนย/์กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 1 
กลุ่มตรวจราชการและประสาน

ภูมิภาค 
 ๑.   จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” ๑ 

กลุ่มนิติการ  
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ๑.   เข้าร่วมการจัดอบรมฯ การเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย (การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่) ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑ – ๒  
      เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” 
2. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง (Fake news)  และประกาศเจตนารมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี ณ ห้องวายุภักษ์ ๓   

โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

2 

ศูนย์สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

1. จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
2. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ต าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน                 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมงานอุ่นไอรัก “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ณ สนามเสือป่า  

3 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 1. การจัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
2. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

๒ 

กองบริหารจัดการระบบสถิติ 1. จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
2. เข้าร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี๋ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้าย

วันประสูติ  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี 
4. เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ กรมท่ีดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) 

๔ 
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ศูนย/์กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 1. จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
2. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลาน

พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่  

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕ 

กองสถิติพยากรณ์ 1. จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” ๑ 
ปทุมธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านรับรู้ข่าวสารข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑ 

สมุทรปราการ 1. เข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 
สมุทรสาคร 1. จัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 

2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  
๒ 

พระนครศรีอยุธยา 1. เข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑ 
ลพบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยต่อต้านคอร์รัปชั่น  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงตักน้ าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
 
 

๕ 
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ศูนย/์กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

สระบุรี 1. เข้าร่วมงาน “สู่ฝันของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฏีใหม่”ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่           
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกียวอัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมการอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

๓ 

ชลบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงานอุ่นไอรัก ๑ 
ระยอง 1. เข้าร่วมพิธีเจริญสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม” จังหวัดระยอง 
4. เข้าร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 

๔ 

จันทบุรี 1. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” ณ สวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี 

๒ 

กาญจนบุรี 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” ของจังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

๔ 
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สุพรรณบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า หมู่ที่ 5 ต าบลปลายนา     
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเ พ่ือให้บริการประชาชน  (จั งหวัดเคลื่อนที่ )  ณ วัดทะเลเพลาะ หมู่ที่  3 
ต าบลหนองขาม อ า เภอหนองหญ้าไซ จั งหวัดสุพรรณบุรี  เมื่ อวันที่  22 พฤศจิกายน 2561  

3. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่  2/61 
“เป็นเบ้าเป็นแม่ พิมพ์ ” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจั งหวัด จั งหวัดสุพรรณบุรี  เมื่ อวันที่             
15 กุมภาพันธ์  2562  

4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเ พ่ือให้บริการประชาชน (จั งหวัดเคลื่อนที่ )  ณ วัดโภคาราม หมู่ที่  2 
ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2562  

4 

ล าพูน 1. เข้าร่วมท าบุญตักบาตรพร้อมทั้งจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินท ร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน เมื่อวันที่   
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่       
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลาง
จังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย  
เนื่องในโอกาสการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี   
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร และถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวาย
บังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน                       
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ 



- 5 – 
 

ศูนย/์กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณเชิงสะพานท่านาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณล าน้ า ณ บริเวณล าน้ าปิงห่าง ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดล าพูน ณ วัดหริการาม ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน     
จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ก าจัดผักตบชวาในล าน้ ากวง ปรังปรุงภูมิทัศน์ และท าความสะอาดบริเวณ
ใกล้เคียง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

10. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดล าพูน ณ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

11. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

อุตรดิตถ์ 1. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และการใช้แก้วน้ า
ส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกจากร้านค้า 

๑ 

แพร่ 1. เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ๑ 
น่าน 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล  กิจกรรมน้อมร าลึก   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑4 
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5. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เชียงราย 1. เข้าร่วมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าเข้าวัด” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
2. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 

19 
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4. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ “สตมวาร” อุทิศแด่ พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ 
พระอารามหลวงและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์                
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 

5. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 

6. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 

7. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 

8. เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ คปภ. เพ่ือชุมชน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมพู บ้านปางขอน หมู่ที่ 7                   
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

9. เข้าร่วมกิจกรรมวันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 
“เจียงฮายเกมส์” ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

10. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 

11. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมสมเด็จย่า 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

12. เข้าร่วมกิจกรรมรับลงทะเบียนในการรับเสื้อยืด จักรยานพระราชทาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS           
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 

13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย      
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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14. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในโครงการกิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน
สังวาลย์วิทย์ 8 หมู่ที่ 10 บ้านจะลอ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

15. เข้าร่วมประชุมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายและสัมมนาคุณธรรมน าการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารคชสาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 

16. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฉบับที่ 3 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 

17. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 
18. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 
19. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

อุทัยธานี 1. เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                    
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระมหากรุรณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณวงเวียนห้าแยก
วิทยุ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3.  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4 

ตาก 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
ณ บริเวณลานพระบรมราชอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมท าบุญและปลูกป่ารักษาต้นไม้ เนื่องในโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ ส านักสงฆ์ลานขวัญ ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง    
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ 
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4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารกิตติคุณ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก                        
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  ณ บริเวณริมน้ าปิง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  ณ บริเวณสวนสุขภาพ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  ณ บริเวณริมน้ าปิง จังหวัดตาก เมือ่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ

ทุจริต” ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                    

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีบรรพตวรวิหาร 

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
สุโขทัย 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 2560 

2. เข้าร่วมกิจกรรม “ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ) 
2 

พิจิตร 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกและรักษาต้นไม้ ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมรับฟังเทศกัณฑ์มหาชาติ ณ วัดท่าหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ต าบลในเมือง อ าเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด บริเวณศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๖       

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก”  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ 
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8. เข้าร่วมจิตอาสา” เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ท าความสะอาด ณ บริเวณคลองข้าวตอก หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง      
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร          
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองม่วง หมู่ที่ ๖ ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร           

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เพชรบูรณ์ 1. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีหนึ่งเดียวในหล้า สู่ศรัทธาแห่งมหาชน เนื่องในประเพณีอุ้มพระด าน้ า          

ณ  วัดไตรภูมิ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็๗พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม     

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์                      

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๑๕๖๑  
6. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงวิถีถิ่น วิถีไทย “พิธีเนรรัญชราสัตยาธิฐาน ลอดถาด ชัดโคม ลอยกระทง บูชาพระพุทธเจ้า 

ทักษิณาวรรตพระมหาธาตุเจดีย์” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง                    
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมดูแล รดน้ า พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันรักษต์้นไม้ ณ บริเวณสนามกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์              
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

19 
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9. เขา้ร่วมกิจกรรมวันดินโลก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอลานหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี”  ณ หอโบราณคดี

เพชรบูรณ์อินทราชัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
13. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตร ไร้ถุงพลาสติก ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ณ หอโบราณคดี เมื่อวันที่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมแถลงข่าวงานมะขามหวานนครเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
16. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นครราชสีมา 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องโคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา              
จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

1 

สุรินทร์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

๒ 
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ยโสธร 1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี (ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวค า
ปฏิญาณอุดมการณ์รักชาติ) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

3. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ท าบุญตักบาตร ยกช่อฟ้า ทอดผ้าป่าสามัคคี 
4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
5. เข้าร่วมกิจกรรม “จุดไฟตูมกา” สืบสานประเพณีออกพรรษายโสธร 
6. เข้าร่วมกิจกรรม “แห่ไฟโมงเมง” สืบสานประเพณีออกพรรษายโสธร 
7. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร วางพวงมาลา ในงานรัฐพิธีระลึกสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ หอประชุมวิถีอีสาน 

ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ อารามหลวง

วัดมหาธาตุ อ าเภอเมืองยโสธร 
9. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถ่ินวิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อ าเภอเมืองยโสธร 
10. เข้าร่วมท าบุญกฐินพระราชทาน ณ อารามหลวงวัดมหาธาตุ อ าเภอเมืองยโสธร 
11. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระบาททียาตรา” และจังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ปลูกป่า 

ปล่อยปลา ตรวจโรงเรียนน้ าท่วม ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
13. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร                   

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
14. เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีทุนการศึกษาให้คนพิการจังหวัดยโสธร 
15. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท าบุญตักบาตร 

ณ ถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” “คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มท าความดี” ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุง่ใหญ่ 

อ าเภอเมืองยโสธร 

๒๖ 
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17. เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ “พ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิถีอีสาน 
19.  เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิถีอีสาน 
20. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบูรณะและพัฒนาแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณท่าค าทอง (บุ่งน้อย – บุ่งใหญ)่ 
21. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮิต ๑๒ ฮิตที่ ๑ เดือนอ้าย ณ วัดเก่าหนองสิม บ้านนาเวียง ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร 
22. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอมหาชนะชัย 
23. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ อารามหลวงวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
24. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮิต ๑๒ ฮิตที่ ๒ เดือนยี่ ณ วัดบ้านทรายมูล บ้านนาเวียง อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
25. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ

ทุจริต”  
26. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของ

จังหวัดยโสธร รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2562  
ชัยภูมิ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต โครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
1 

ขอนแก่น 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ท าบุญตักบาตร 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม จุดเทียนน้อมร าลึก) 

3. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์พระศรีบริรักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ.ขอนแก่น  
4. เข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล 
6. เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๑๐ 
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7. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) 
8. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒ 
9. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรทวยราษฏร์ถวายพระพร 
10. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน 

อุดรธานี 1. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อน้อมร าลึกถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณตน 

๓ 

เลย 1. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        

ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย ณ วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 
6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดป่าเลไลย์ บ้านขอนแก่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมกิจกรรม “จดหมายเหตุ วันรัฐธรรมนูญ” ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร         

ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๒  ณ กองพัน

ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายศรีสองรัก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพิธี  ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษา

๑๕ 
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วิชาทหาร ค่ายศรีสองรัก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมือ่วันที่       

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดทรายมูล ต าบลนาแขม อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่     

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท     

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หนองคาย 1. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
3. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
5. เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๒  
7. เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทานฯ 
8. เข้ารว่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
9. เข้าร่วมกิจกรรม “วันปีใหม่ ปี ๒๕๖๒” 
10. เข้าร่วมพิธีลอยอัฐิและอังคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) 
11. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 

1๓ 
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12. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
13. เข้าร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาสารคาม 1. อบรมหลักสูตร “การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย” ณ ห้องประชุม ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

1 

ร้อยเอ็ด 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพวงมาลาถวายบังคมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จฯพระศรีนครินทร์ 
บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
บรมนาถบพิตร ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จฯพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินร้อยเอ็ด ร่วมใจ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมพิธีท าบุญทอดกฐิตสามัคคี ณ วัดโพธิการาม ต าบลโพนสูง อ าเภอประทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลาง อ าเภอเมือง   
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมกิจกรรม “BIKE  อุ่นไอรัก” ส่วนภูมิภาค ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด        
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๙ 
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12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” โดยการเดินรณรงค์ ไปตามเส้นทางรอบบึงพลาญชัย และท าความสะอาด
คลองคูเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการก าจัดขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

14. เข้าร่วมพิธีพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และกล่าวค าถวายราชสดุดีน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณวันพ่อขุนรามค าแหง ณ หอประชุม
กลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

15. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

16. เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภเษก บวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญามงคล ๑๐๘ บรรจุภายในเศียรพญานาค เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่ง

มาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ณ ลานหน้าพระพุทธโรดม บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
สกลนคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย ประจ าปี 2562 จังหวัดสกลนคร) 1 
นครพนม 1. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน Big Cleaning Day เมืองนครพนมน่าอยู่ อ าเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุนครริมโขง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่           
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมงาน“คนนครพนม ไม่ทนต่อการทุจริต” วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ (แยกก่อนทิ้ง) เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖ 
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5. เข้าร่วมกิจกรรมในงานนมัสการพระธาตุพนม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อ าเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม 
มุกดาหาร 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมพิธีน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องในวันดินโลก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมงานกิจกรรมการปั่นจักรยานอุ่นไอรัก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสานต่อปณิธานพ่อหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน” (แจกพันธ์ผัก) 
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี เมื่อวันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๙ 
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16. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการ

ช่างไทย” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
สงขลา 1. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุม

เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด ตามนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า)   

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมท าวัตรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนของวัด เนื่องในวันมาฆบูชา 

พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ วัดโรงวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๕ 

สตูล 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
บรมนาถบพิตร ณ เทศบาลอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเช้า “บ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

๑๔ 
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ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน

ปิยมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๑  ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมจุดเทียน บ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”          
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบันนังปุเลา หมู่ที่ ๔ ต าบล
เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

10. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบปะประชาชน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ต าบลป่าแก่บ่อหิน     
อ าเภอทุ่ งหว้า  จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

11. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านดาหล า ต าบลเขาขาว     
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

12. เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.จังหวัดสตูล พบปะประชาชน ณ โรงเรียนบ้านตูแตหร า ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๔ 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

13. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ต าบลวังประจัน 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

14. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการ
ช่างไทย” และงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เมื่อวันที่ ๒ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
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ปัตตานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการภาพเขียนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานการ

เรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน และท าความสะอาดหาดรูสะมิแล ณ หาดรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๑ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ปฏิบัติการงานกวาดบ้านให้น่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์การท างานขจัดภัยยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดปัตตานี”   

ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมวิ่งในกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑    

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
8 . เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดตานนรสโมสร (วัดพระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทย (คนตานี) 

ไม่ทนต่อการทุจริต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙ 

ยะลา 1. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ  ถวายราชสดุดีและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ร่วมมือร่วมใจลดใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมในพ้ืนที่ศาลากลาง
จังหวัดยะลา” ณ บริเวณอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

3. เข้าร่วมเปิดงาน MelayuDay@yala ครั้งที่ ๖ กระตุ้นเศรษฐกิจสื่อสานศิลปวัฒนธรรมมลายูและร่วมอนุรักษ์ประเพณีดีงามที่ผสมผสาน
หลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน ณ สนามพิธีโรงช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓ 
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นราธิวาส 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (พุทธอุทยานเขากง) ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส             
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีท าบุญศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (ถนนศูนย์ราชการ) ณ บริเวณห้องโถง ด้านหน้าห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕  
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒ 

นครศรีธรรมราช 1. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จ านวน ๕๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนครศรีธรรมราชจังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครศรีธรรมราช          

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน

ต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครศรีธรรมราช        

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ท าความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังใช้พื้นที่จัดงานวันมาฆบูชา 

ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและบุคลากร ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

1๑ 
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กระบี่ 1. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชย บรมนาถบพิตร      
ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องสุดมงคล อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระอุโบสถ
วัดแก้วโกรวาราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
กระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต      
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดควนสบาย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑  

7. เข้าร่วมกิจกรรมรับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธาน
ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฏร์รังสรรค์ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุดมงคล ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่                    
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๙ ณ วัดควนสบาย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๐ 
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11. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชย บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมช้างเผือก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

14. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกระบี่ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของและเงินสด “วันรวมน้ าใจให้กาชาด”  รวมน้ าใจสู่กาชาด เงินทุกบาทสู่สังคม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
16. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดควนสบาย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
17. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ าเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่   

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “กระบี่เมืองคุณธรรม” กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณ

หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ – วัดโกรวาราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ วัดควนสบาย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชย บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน

การช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

พังงา 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล และกิจกรรมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๙ 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา          
(ศูนย์ราชการจังหวัด) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัด
พังงา) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”  “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดพังงาหลังเก่า (โบราณสถาน)  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา  “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  ในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย 
ณ เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่ที่ ๔ ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

7. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)       
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดนิคมสโมสร ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๘ 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  

ภูเก็ต 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวที
กลางสะพานหิน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลาง
สะพานหิน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ เวทีกลางสะพานหิน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”            

๑๖ 
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ณ สนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้

ประจ าปี” ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต       

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระ

บรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม        
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมประดู่แดง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภูเก็ตฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ าเภอเมือง     
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามชัย ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต          
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “Zeno Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

14. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ณ หาดศิลาพันธ์ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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16. เข้าร่วมโครงการ Kick Off  เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณสนามชัย ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

สุราษฎร์ธานี 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมเข่ือนแม่น้ าตาปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง     
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพธิีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อน้อมร าลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ริมเขื่อนแม่น้ าตาปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
ปิยมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์
ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฏร์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๑      
ณ บริเวณสะพานนริศ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฏร์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือฉลองเทศกาลออกพรรษาเมื่อ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๐ 
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10. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมครูล ายอง 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมงานรัฐพิธี  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจ าปี ๒๕๖๑  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ต าบลตลาด อ าเภอเมือง     
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

14. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ บริ เวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

15. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียน
สุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

16. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

17. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

18. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่อง
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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19. เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

ชุมพร 1. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ ลาน
เอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต าบลบางลึก 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี ๒๕๖๑  และกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ 
“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าชาติ ” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  หมู่ที่  ๖    
ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

5. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ถนนปรมินทรมรรคา หน้าเทศบาลเมืองชุมพร และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๓ ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร ณ บริเวณหน้ามุกอาคารศาลากลางจังหวัด
ชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๐ 
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10. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโพธิการาม 
ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ หน้าส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
13. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) ณ อนุสาวรีย์วีรไทย บริเวณสะพานท่านางสังข์ ต าบลบางหมาก อ าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
14. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” สนับสนุนการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมจักรยานเฉลิม

พระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณร้านแก่งเพกาพาร์ค ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
16. เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระต าหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร     
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

17. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ท าความสะอาดและฟ้ืนฟูชายทะเล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ณ บริเวณชายทะเล
หาดทรายรี ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

18. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรม Kick Off แยกก่อนทิ้ง  ณ บริเวณสนามหญ้าใน
ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

19. เข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) 
ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

20. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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