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สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
NATIONAL STATISTICAL OFFICE

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564)

กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384

-1รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564)
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นใ นคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิ ดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน
ขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้ำประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ างให้ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทาผิดวินัย
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

-2และเพื่อให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนด สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี 1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข
1.จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ 2.โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน 2.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการเสริมสร้างจิตสานึกฯ
การทุจริตอย่างเป็นระบบ

เป้ำหมำย
อย่างน้อยปีละ
2 กิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
4 กิจกรรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สลก.(กปส.)
สลก.(กปส./
กกจ.)

-3เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

2.บู ร ณาการและเสริ มพลั งการมี ส่ ว นร่ ว มของ 3.การจัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส” 3.จ านวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ในการผลักดันให้เกิดสังคม เพื่ อ เผยแพร่ เ อกสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง จัดทาบอร์ด“NSO โปร่งใส”
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

อย่างน้อย
70 หน่วยงาน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
สถิติจังหวัด

3.เจ้ าหน้ าที่ในองค์กรไม่ทนและไม่เพิ กเฉยต่ อ 4.โครงการจั ด ท าสื่ อ รณรงค์ ใ นเรื่ อ ง 4.จ านวนช่ อ งทางการเผยแพร่ สื่ อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต ในทุ ก วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการ รณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
รูปแบบ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่
และการป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.)

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม 5.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

70 กิจกรรม

ศูนย์/สานัก
สถิติจังหวัด

6.โครงการประยุกต์ห ลักปรัชญาของ 6.จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
เศรษฐกิจ พอเพีย งเป็น เครื่ องมือ ต้า น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุจริต

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.)

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง 7.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
วิ นั ย และป้ อ งกั น การกระท าผิ ด วิ นั ย “การเสริมสร้ างวินัย และป้อ งกันการ
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”
กระทาผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กนต.)/
นว.(พบ.)

-4เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน 8.จานวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

9.โครงการอบรมคุ ณธรรม จริ ยธรรม 9.จานวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม
การป้อ งกันการทุจ ริตให้ เจ้าหน้าที่ใน จริย ธรรม การป้อ งกัน การทุจ ริต ให้
องค์กร
เจ้าหน้าที่ในองค์กร

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 10.จานวนเครือข่ายภายใต้โ ครงการ
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”

5 เครือข่าย

ศูนย์/สานัก

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 11.จานวนครั้งของการจัดโครงการให้
ในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
บ้านต้านโกง”
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

12.โครงการให้ ค วามรู้ กั บ เครื อ ข่ า ย 12.จานวนครั้งของโครงการให้ความรู้
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของสานักงาน กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
สถิติแห่งชาติ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.

13.โครงการอบรมหลักสูตร“ผลประโยชน์ 13.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
ทับซ้อน (Conflict of Interest)”
“ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest)”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.

(กคธ).

(กคธ.)

(กคธ.)

-5ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน 1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต 1.จานวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
เจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”
2.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
ตามช่องทางต่างๆ
เจตนารมณ์

เป้ำหมำย
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.
(พบ.)

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท.

-6ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

1.เพื่ อ พั ฒ นากลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ 1.จัดทานโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
2.เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านการป้องกัน ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพ
ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

1.จานวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี
คุ ณธรรม และความโปร่ งใสตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

2.ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช.

ปีละครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น
2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

สลก.(กกจ.)

-7เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.ทบทวนระเบี ยบภายใน ในเรื่ องการ 3.จานวนครั้ งของการทบทวนระเบียบ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ ภายใน ในเรื ่อ งการป้อ งกัน การมี
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป้ำหมำย
ปีละครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สลก.(กนต./
กคธ.)

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน

4.ระดับความส าเร็จในการจัดทาการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ร้อยละ 100

สลก.(กยง.)

5.แผนการตรวจสอบภายในประจาปี

5.ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนด

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน
แต่ละเรื่องตามที่
กาหนดในแผน

ตส.

-8ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของสานักงาน
ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

1.ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 90

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
สลก.(กคธ.)

-9สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564)
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) สรุปได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ผลงำน
ผลกำรดำเนินกำร
ที่
รับผิดชอบ
1.ปรับฐานความคิดของ 1.โครงการ สสช. ปั น รั ก 1.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ สลก.
อย่างน้อย 4 กิจกรรม 1. กิจกรรม สสช. ปันรักเหลือ-ขอ โดย
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี ปันสุข
ดาเนินการแล้วเสร็จ
(กปส.)
ปีละ
ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ของเหลือใช้
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
2 กิจกรรม
เพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ จุดรับ
มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
บริจาคบริเวณชั้น 2 ลานหน้าสานักงาน
และสามารถแยกแยะ
เลขานุ ก ารกรม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม
ระหว่ า งผลประโยชน์
2563 – มกราคม 2564
ส่วนตนและผลประโยชน์
2. กิ จ กรรมรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช้
ส่ ว น ร ว ม แ ล ะ ส ร้ า ง
เพื่ อ มู ล นิ ธิ บ้ า นนกขมิ้ น ณ ลานหน้ า
กระบวนการกล่อมเกลา
สานักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่
ทางสั งคมในการป้ องกั น
1 – 5 มีนาคม 2564
และปราบปรามการทุจริต
3. กิจกรรม ปฏิทินเก่าเราขอ เพื่อนาไป
อย่างเป็นระบบ
มอบให้สมาคมคนตาบอด แห่งประเทศ
ไทย
4. กิ จ กรรม ลอตเตอรี่ เ ก่ า ส่ ง ต่ อ บุ ญ

- 10 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.บู ร ณาการและเสริ ม 2.โครงการเสริ ม สร้ า ง 2.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้
พลั ง การมีส่ ว นร่ ว มของ จิ ต ส านึ ก ต่ อ สถาบั น ชาติ ด าเนิ น การในโครงการ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น อ ง ค์ ก ร ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสานึกฯ
ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
สั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การ
ทุจริต
3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต ในทุ ก
รูปแบบ

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
สลก.
(กปส./
กกจ.)

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

เพื่ อ น าไปบริ จ าคให้ วั ด ที่ ใ ช้ ท าเป็ น
ดอกไม้จันทร์ และพวงหรีด
อย่างน้อย 12 กิจกรรม 1. จัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อน้อมราลึก เนื่องใน
ปีละ
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
4 กิจกรรม
บรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2563
2. จัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อน้อมราลึก เนื่องใน
วั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกา ธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563
3. เข้า ร่ว มงานพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้ าพระกฐิ น พุ ท ธศั ก ราช 2563
และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เมื่ อ วั น ที่ 12 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2563
4.เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมราลึก
เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

- 11 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร
บพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
5 . เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น
พระราชทาน ประจาปี 2563 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2563
6. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน
“วั น พระบิ ด าแห่ ง ฝนหลวง” ประจ าปี
2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
7. เข้าร่ว มพิธีสวดเจริญมหามงคลรวม
ศาสนา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
8. เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายบั ง คม เนื่ อ งในวั น
คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพ วั น ชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
9. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเทศน์ ม หาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี๋ย)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

- 12 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร
11. เข้ า ร่ ว มพิ ธี ล งนามถวายพระพร
วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ และร่ ว มถวายแจกั น
ดอกไม้สด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
12. เข้ า ร่ ว มทู ล เกล้ า ฯ ถวายแจกั น
ดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระกนิ ษ ฐ าธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

3.การจัดทาบอร์ด “NSO 3.จ านวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้
โปร่ ง ใส” เพื่ อ เผยแพร่ ด าเนิ น การจั ด ท าบอร์ ด
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม “NSO โปร่งใส”
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

ศูนย์/
สานัก
สถิติ
จังหวัด

อย่างน้อย
70
หน่วยงาน

82
หน่วยงาน
(แยกเป็น
ส่วนกลาง
13
หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค
69
หน่วยงาน)

ศู น ย์ / กอง/กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./กลุ่ ม ใน
ส ล ก . แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด
ดาเนินการจัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส”
เพื่ อ เผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต

- 13 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.โครงการจัดทาสื่อรณรงค์
ในเรื่ อ ง วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพื่อเผยแพร่

4.จ านวนช่ อ งทางกา ร
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และการป้องกันการทุจริต

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
สลก.
อย่างน้อย
(กนต./ 2 ช่องทาง
กคธ./
กปส.)

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

6 ช่องทาง 1. หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้
1 ) เ รื่ อ ง เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย
แก่ บุ ค คลในส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
เดือนละ 1 ครั้ง
2) โปสเตอร์ เรื่ อ ง ค่ า นิ ย มการให้
และรั บ ของขวั ญ ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) โปสเตอร์ เรื่ อ ง “ปิ ด ปุ่ ม โปง”
เดือนละ 1 ครั้ง
4) โปสเตอร์เผยแพร่เนื่องในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา
2 . เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ nso.go.th
เว็บไซต์ webintranet.nso.go.th และ
เว็บไซต์ ethics.nso.go.th
3. ปิดประกาศที่บอร์ด NSO โปร่งใส
4. เผยแพร่ ใ น Facebook NSO
Stopcorruption
5. ปิดประกาศที่เครื่องสแกนใบหน้า
6. จัดทา Backdrop และ Roll up เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง

- 14 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร
1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น
2) ข้อปฏิบัติว่าด้ว ยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น
กรณีการเรี่ยไร
5) แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ตาม
ประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2552
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

- 15 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน 5.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ศูนย์/
70
ห นึ่ ง กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ด าเนิ น การในโครงการ สานัก
กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สถิติ
จังหวัด
6.โครงการประยุกต์ห ลั ก 6.จานวนครั้งของการจั ด พร./สลก.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิ จกรรมตามหลั กปรั ชญา (กคธ.)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ต้ า น การ เศรษฐกิจพอเพียง
ทุจริต
7.โครงการอบรมหลักสูตร
“การเสริ ม สร้ า งวินั ย และ
ป้องกันการกระทาผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”
8.โครงการอบรมในเรื่อ ง
“การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

7.จานวนครั้งของการจั ด สลก.
อย่างน้อย
อบ รม ห ลั ก สู ตร “ก า ร (กนต.)/นว. ปีละครั้ง
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน (พบ.)
การกระท าผิ ด วิ นั ย ให้ กั บ
ข้าราชการบรรจุใหม่”
8.จานวนครั้งของการจั ด สลก.
อย่างน้อย
อบรมในเรื่อง “การประเมิน (กคธ.)
ปีละครั้ง
คุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ”

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

657
กิจกรรม

ศู น ย์ / กอง/กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./กลุ่ ม ใน
สลก. และส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ได้ จั ด
กิ จ กรรม/เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ดั ง มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1 ครั้ง

อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
สร้ า งความคิ ด จิ ต พอเพี ย ง ” ให้ แ ก่
บุ ค ลากรของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
จ านวน 40 คน เมื่ อวั นที่ 26 มี นาคม
พ.ศ. 2564
ยังไม่ได้ดาเนินการใน 6 เดือนแรก

2 ครั้ง

1.ค าสั่ ง ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่
40/2564 ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การด าเนิ น งานของส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ
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โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ

ผลงำน

9.โครงการอบรมคุ ณธรรม 9.จานวนครั้ง ของการจั ด นว.(พบ.)/
จริ ยธรรม การป้ องกั นการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม สลก.
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ (กคธ).
เจ้าหน้าที่ในองค์กร

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

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

5
เครือข่าย

12
เครือข่าย

ศูนย์/
สานัก

ผลกำรดำเนินกำร
2. จัดอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี 2564 ให้ แ ก่
คณะทางานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ จานวน 40 คน เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
อบรมหลั กสู ตร “การส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ” ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
สานักงานสถิติแห่งชาติ จานวน 40 คน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
1. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/กอง) มีการ
จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานที่
โปร่งใส ดังนี้
๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ
4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
5) กองสถิติพยากรณ์
6) กองสถิติเศรษฐกิจ

- 17 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

11.จัดโครงการให้ความรู้
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นองค์ ก ร
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง”

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ

11.จานวนครั้งของการจัด สลก.
โครงการให้ ค ว ามรู้ แ ก่ (กคธ.)
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง”
12.โครงการให้ความรู้กับ 12.จานวนครั้งของโครงการให้ นว.(พบ.)/
เครือข่าย “ข้าราชการไทย ค ว า ม รู้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย สลก.
ไร้ ทุ จ ริ ต ” ของส านั กงาน “ข้ าราชการไทยไร้ทุ จริ ต ” (กคธ.)
สถิติแห่งชาติ
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ

ผลงำน

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

ผลกำรดำเนินกำร
7) กองสถิติสาธารณมติ
8) กองสถิติสังคม
9) กองบริหารจัดการระบบสถิติ
10) สานักงานเลขานุการกรม
11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. ค าสั่ ง ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่
40/2564 ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ
อบรมหลั กสู ตร “การส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ” ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
สานักงานสถิติแห่งชาติ จานวน 40 คน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
สร้ า งความคิ ด จิ ต พอเพี ย ง ” ให้ แ ก่
บุ ค ลากรของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
จ านวน 40 คน เมื่ อวั นที่ 26 มี นาคม
พ.ศ. 2564

- 18 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
13.โครงการอบรมหลักสูตร 13.จ านวนครั้งของการจั ด นว.(พบ.)/ อย่างน้อย
“ผลประโยชน์ท ับ ซ้อ น อบรมหลั กสูตร“ผลประโยชน์ สลก.
ปีละครัง้
(Conflict of Interest)” ทับ ซ้อ น (Conflict of (กคธ.)
Interest)”

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

1 ครั้ง

อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
สร้ า งความคิ ด จิ ต พอเพี ย ง ” ให้ แ ก่
บุ ค ลากรของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
จ านวน 40 คน เมื่ อวั นที่ 26 มี นาคม
พ.ศ. 2564

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ
1.ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดง 1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ 1.จานวนครั้งของการจัด สลก.(กคธ./ อย่างน้อย
เจตจานงในการต่อต้าน “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี โครงการประกาศเจตนารมณ์ กชอ./กสบ./ ปีละครัง้
การทุจ ริ ต ต่อ เจ้ าหน้ า ที่ เพื่อแผ่นดิน”
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี กปส.)/นว.
(พบ.)
ในองค์กร
เพื่อแผ่นดิน”

2.ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดง 2.โครงการเผยแพร่ประกาศ 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ สลก.(กคธ./ อย่างน้อย
เจตจานงในการต่อต้าน เจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ ประกาศเจตนารมณ์
กปส.)/ศท. 2 ช่องทาง
การทุจริตต่อสาธารณชน

1 ครั้ง

ผู้บริหารสานักงานสถิติแห่งชาติ ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ
ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรของสานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ท ราบและร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 29
มกราคม 2564
5 ช่องทาง มี การเผยแพร่ การประกาศเจตนารมณ์
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564

- 19 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เว็ บ ไซต์ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
www.nso.go.th
2. เว็ บอิน ทราเน็ทส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th
3. เว็บไซต์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th
4. Facebook : Nso Stopcorruption
5. Facebook : สานักงานสถิติแห่งชาติ

- 20 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

1.เพื่ อ พัฒ นากลไกการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้
เท่ า ทั น ต่ อ สถานการณ์
การทุจริต

1 . จั ด ท า น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่ งใสตาม
แนวทางการประเมิ น
คุ ณ ธ รรมและความ
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
องค์ ก รทราบและถื อ
ปฏิบัติ

2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานด้านการป้ องกั น
การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตขึ้น

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
1.จ านวนช่ อ งทางการ สลก.
อย่างน้อย
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย / (กคธ.) 2 ช่องทาง
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่ว ยงานให้ มีคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสตาม
แนวทางการประเมิ น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

2 ช่องทาง

จั ด ท าประกาศส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
เรื่ อ งนโยบาย/มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
องค์ ก รถื อ ปฏิ บั ติ และเผยแพร่ ท าง
ช่องทาง ดังนี้
1. เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.nso.go.th
2. เผยแพร่ในเว็บไซต์ ethics.nso.go.th

- 21 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
2. โครงการยกย่องเชิด 2.ระดับความสาเร็จของ สลก.
ปีละครั้ง
ชูคนดีศรี สสช.
การดาเนินโครงการยกย่อง (กกจ.)
คนดีศรี สสช.

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

1 ครั้ง

ดาเนินการคัดเลื อกข้าราชการพลเรือน
ดี เ ด่ น ของ ส านั กงา นสถิ ติ แ ห่ งช า ติ
ประจาปี 2563 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก
จานวน 2 ราย ได้แก่
 นางสาวสาณี เรืองพยัคฆ์
บรรณารักษ์ชานาญการ
กองสถิติพยากรณ์
 นางพัชราพร เนขุนทด
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
กองนโยบายและวิชาการสถิติ

2 ครั้ง

1. คู่ มื อ การป้ อ งกั น การมี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อน
2. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การมี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อน และแบบฟอร์มการจัดทา ผท.
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ตามหนั ง สื อ กลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม
ที่ 01.9/ว 82 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563

-กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ า ราชการพลเรื อ น
ดีเด่น

3. ทบทวนระเบี ย บ
ภายใน ในเรื่ อ งการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี ผ ล
ประโยชน์ ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

3.จ านวนครั้ ง ของการ
ทบทวนระเบี ยบภายใน
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ

สลก.
(กนต./
กคธ.)

ปีละครั้ง

- 22 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน เป้าหมาย
ที่
รับผิดชอบ
4. การประเมิ นผลการ 4.ระดั บ ความสํ า เร็ จ ใน สลก.
ร้อยละ
ควบคุมภายใน
การจั ดทําการประเมิน ผล (กยง.)
100
การควบคุมภายใน

5.แผนการตรวจสอบ 5.ระดั บ ความสํ า เร็ จ ใน
ภายในประจําปี
การปฏิ บั ติ ต ามแผนที่
กําหนด

ตส.

รายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ในแต่ละ
เรื่องตามที่

ผลงาน

ผลการดําเนินการ

1. หนังสือรับรอง
การประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน
(ปค.1)
2. รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น อ ง ค์
ประกอบของการ
ควบคุ มภายใน
(ปค.4)
3. รายงานการ
ประเมิ น ผลการ
คว บ คุ ม ภ าย ใ น
(ปค.5)
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมิ น
ผล กา รค ว บ คุ ม
ภายในของผู้ ตรวจ
สอบภายใน (ปค.6)

1. สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ร ายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ
12 เดื อ น (1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 –
30 กั น ยายน พ.ศ. 2563) เสนอต่ อ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว

จั ด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ
พ . ศ . 2 5 6 4 ( ต ุล า ค ม 2 5 6 3 –
มกราคม 2564) ดังนี้

- 23 เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน เป้ำหมำย
ที่
รับผิดชอบ
กาหนดใน
แผน

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร
1) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณู ป โภค ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
2) รายงานผลการบริการให้คาปรึกษา
สานักงานสถิติจังหวัดลาพูน
3)รายงานผลการบริการให้คาปรึกษา
สานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
เป้ำประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม

1.ยกระดั บ ค่ า คะแนน
การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1.โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ
1.ระดับความสาเร็จของ ศูนย์/สานัก ร้อยละ 90
การดาเนินการตามโครงการ สลก.(กคธ.)
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินกำร

-

เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (ITA) ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการวั ด 3
เครื่องมือ คือ Internal External และ
Open Data สาหรับผลการประเมิน ITA
ส านั ก งาน ป.ป.ช. จะรายงานผลการ
ประเมิน ITA ในภาพรวม ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2564

- 24 จากผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด มี 1 โครงการ คือ โครงการอบรมหลักสูตร “การ
เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม
1 ตัวชี้วัด สาหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ผลคะแนน
ในภาพรวม สานักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเลขานุการกรม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยนาโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานสถิติแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผู้อานวยการ
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ล งนามในแผนปฏิ บั ติ ก าร การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมฯ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2563 พร้ อ มทั้ ง ได้ น าเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว

(นางสุดารัตน์ ขวัญดี)
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์

~1~

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5
สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมวัน คล้ ำยวันก่อตั้งกรมกำรพัฒ นำชุมชน ครบรอบ 58 ปี และร่ว มบริจำคเงินสมทบกองทุนสวัส ดิกำรกรมกำรพัฒ นำชุมชน
ณ ห้องสัมมนำ 3003 ชั้น 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน ศูนย์รำชกำรฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมบัญชีกลำง ครบรอบ 130 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรกรมบัญชีกลำง ณ ห้องโถง ชั้น 1
อำคำร 3 กรมบัญชีกลำง ถนนพระรำมที่ 6 เขตพญำไท เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันก่อตั้งสถำบันกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี ณ อำคำรสถำบันกำรประชำสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20
ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ครบรอบ 20ปี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น
7 และลำนอเนกประสงค์ ชั้น 6 อำคำรรัฐประศำสนภักดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ครบรอบ 18 ปี ณ โถงชั้น 2 สปสช. อำคำรรัฐประศำสนภักดี เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกิจกำรพลเรือนทหำร ครบรอบ 24 ปี และร่วมบริจำคสมทบทุนเพื่อสำธำรณกุศล ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
อำคำร 6 ชั้น 2 กรมกิจกำรพลเรือนทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ แก่ผู้แทนสำนักคณะกรรมกำรกลำงเคหะชุมชนหลักสี่ เพื่อสนับสนุนสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ในวันเสำร์ที่ 9
มกรำคม 2564 ณ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวำคม ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงควำมสำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564

จานวน
กิจกรรม
9

~2~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
กองสถิติพยำกรณ์

กองสถิติเศรษฐกิจ
ศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ
กองบริหำรจัดกำร
ระบบสถิติ
กำญจนบุรี

ผลการดาเนินงาน
9. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี และร่วมบริจำคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดเจริญมหำมงคลรวมศำสนำ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ ท้องสนำมหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
4. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ( วงเวียนใหญ่ ) เมื่อวันที่ 28
ธันวำคม พ.ศ. 2563
1. เข้ำร่วมบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด กองกำกับกำรตำรวจตระเวณชำยแดน 12 ค่ำยเจ้ำพระยำรำชสุภำวดี อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรจิตอำสำ บรรยำยเรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์ กับเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ แห่งน้ำใจและควำมหวัง” ณ เรือนจำ
คลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนำคม 2564
2. เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำย ในหัวข้อ “วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย และบุญคุณของพระมหำกษัตริย์ ” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อำคำรสถำบัน
กำรประชำสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมโครงกำรบริจำคโลหิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแก่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563
2. เข้ำร่วมโครงกำรบริจำคโลหิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำ 60 พรรษำมหำรำช เทศบำลเมืองกำญจนบุรี อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

จันทบุรี

ผลการดาเนินงาน
2. เข้ำร่ วมกิจ กรรมจิ ตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณพระรำชำนุสำวรีย์ฯ สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร พระสงฆ์และสำมเณร / พิธีวำงพวงมำลำหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ / จิตอำสำพระรำชทำนทำควำมดีบำเพ็ญประโยชน์
ทำควำมสะอำดพื้นที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช บ้ำนเสม็ดงำม / พิธีจุดเทียนรำลึกสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม

2

2. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564

ฉะเชิงเทรำ

ชลบุรี

1. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” พัฒนำลำน้ำ ลำคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวำ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ คลองนครเนื่องเขต บริเวณวัดสว่ำงอำรมณ์
ตำบลศำลำแดง อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันสำคัญของชำติไทย วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดวังน้ำเย็น
อำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ภำยใต้ชื่อกิจกรรม
“ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ณ โรงเรียนวัดโพธำรำม หมู่ที่ 7 ตำบลบำงพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 23
ตุลำคม พ.ศ. 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวัน พระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณโรงเรียนวัดจุกเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพวงมำลำ เพื่อถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ชัยนำท

ผลการดาเนินงาน
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกำยน 2563
3. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ ทั้ง 5 ศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5
ธันวำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
2563
6. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนมหำมงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี เมื่อวั นที่
5 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและถวำยรำชสดุดี พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมงำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ณ วัดธรรมำมูล อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2563
2.เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ลำน้ำ คูคลอง ณ ลำนเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ หน้ำจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท อำเภอเมืองชัยนำท
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13
ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดขุนสรรค์
สำมัคคี ตำบลแพรกศรีรำชำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ำ ยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บึงกระทะ
ตำบลท่ำฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ส วดพระพุท ธมนต์ แ ละเจริ ญ จิ ต ภำวนำ เนื่ อ งในวัน คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว ณ สนำมกี ฬ ำ
เฉลิมพระเกียรติ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสำร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ วัดพระบรมธำตุวรวิหำร อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยน ำท
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำบลหำดอำสำ อำเภอ
สรรพยำ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
12. เข้ำร่วมปฏิบัติธรรมถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ ณ วัดป่ำสัก ตำบลหำงน้ำสำคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนำท เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล และปล่อยพันธุ์ปลำ ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ เกำะเมืองท้ำวอู่ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหันคำ อำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
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สานักงานสถิติ
จังหวัด

ตรำด

ผลการดาเนินงาน
16. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อำเภอเมืองชัยนำท
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
17. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดในสถำนศึกษำ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ โรงเรียนบ้ำนวังคอไห
ตำบลสุขเดือนห้ำ อำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีมอบธงสันติภำพ 5 ศำสนำ และรอยพระพุทธบำทจำลอง ณ ห้องประชุม 503 ศำลำงกลำงจังหวัดชัยนำท อำเภอเมืองชัยนำท
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2563
20. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิ รำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ อำคำรวิมลคุณำกร
ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดในสถำนศึกษำ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ โรงเรียนบ้ำนหนองตะขบ
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ เทศบำลตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวั ด
ชัยนำท เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอ
เมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563
2. เข้ำพิธีตักบำตร เนื่ องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณ
ศำลำ 100 ปีตรำดรำลึก บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่
13 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
5. เข้ำร่วมโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ บริเวณศำลำกำรเปรียญ วัดสลักเพชร ตำบลเกำะช้ำงใต้ อำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
โดยรอบศำลำกลำงจังหวัดตรำด และสนำมหลวงตรำดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดวรดิตถำรำม ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “วันรักต้นไม้” ณ บริเวณหน้ำวัดลำดวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2563
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
11. เข้ำร่ ว มโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข สร้ ำงรอยยิ้มให้ กับประชำชน ณ บริเวณที่ ทำกำรองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563
12. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดท่ำโสม ตำบลท่ำโสม
อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ บริเวณโดยรอบวิทยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ ตำบลช้ำงทูน อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
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จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดวิเวกวรำรำม ตำบลเนินทรำย
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดไผ่ล้อม ตำบลบำงพระ
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
16. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดท่ำโสม ตำบลท่ำโสม
อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
18. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่ งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดบำงปรือ ตำบลห้วยแร้ง
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
20. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
ณ บริเวณศำลำ 100 ปีตรำดรำลึก บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ณ ถนนจำกหน้ำวัดแหลมงอบ จนถึงประภำคำรแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
22. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
23. เข้ำร่วมโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ บริเวณศำลำกำรเปรียญ วัดเทพนิมิต บ้ำนคันนำสูง หมู่ที่ 1 ตำบลเทพนิมิต
อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ บริเวณศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช วัดโยธำนิมิต
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
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25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ บริเวณถนนสำยเนินตำแมว อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อ
วันที่ 28 ธันวำคม 2563
26. เข้ ำร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชัย มงคลสมเด็จ พระเจ้ ำลู ก เธอเจ้ำ ฟ้ ำสิ ริ วัณ ณวรี นำรี รั ตนรำชกั ญญำ เนื่ อ งในโอกำสวั น คล้ ำ ยวั น ประสู ติ
ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564
27. เข้ำร่วมงำนวันรัฐพิธีวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
28. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1
อำคำรศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในงำนวันรัฐพิธีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันยุทธหัตถี) ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อำเภอเมืองตรำด
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนมัจฉำกำชำด ในงำนนมัสกำรองค์พระปฐมเจดีย์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31
ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
3. เข้ำร่วมเฝ้ำรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อุทยำนกำรอำชีพพัฒนำ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
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7. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ และถวำยบังคม ณ กองอำนวยกำร องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ เดินสำมัคคี ทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ
ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณสระน้ำจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลีกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่ น
ณ ดูบัวคำเฟ่ ตำบลบำงแก้วฟ้ำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2564
13. เข้ำร่ ว มพิธีถวำยสักกำระ วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ชั้น 5
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัด
นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ บพิตร
ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด
นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
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5. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ เทศบำลนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่ ว มพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึ กถึงพระมหำกรุณำธิ คุณ “พ่อแห่ งแผ่ นดิน ” จังหวัด นนทบุรี ณ วิทยำลั ย เทคโนโลยี
สยำมบริหำรธุรกิจ นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ
และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ทำควำมสะอำดศำลำกลำงจังหวัดปทุมธำนี
2. เข้ำร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำดตลำดคลองสี่เมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
1. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอรัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล พระสงฆ์ สำมเณร 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอำรุง ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13
ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ บพิตร
ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ” ณ บริเวณพระพุทธทวำรวดีศรีปรำจีน สิรินธรโลกนำถ พุทธวนอุทยำนโลกเขำอีโต้ เมื่อวันที่ 13
ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสนับสนุนโครงกำรทุนเล่ำเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ตำบลศรีมหำโพธิ
อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
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7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ หอประชุม
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอศรีมหำโพธิ์ อำเภอศรีมหำโพธิ์ จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
11. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร พระภิกษุสำมเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพ ลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง วิทยำเขต
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ศำลสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม
พ.ศ. 2564
16. เข้ำร่วมงำนวันรวมน้ำใจสู่กำชำด จังหวัดปรำจีนบุรี ณ หอประชุมกำชำด จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564
17. เข้ำร่วมงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจำปี 2564 ณ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวั ด
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
18. เข้ำร่ว มกิจกรรม คนพิกำรสำกล จังหวัดปรำจีนบุรี ณ ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดปรำจีนบุ รี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปรำจีนบุ รี จังหวัด
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564
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19. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ” ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
20. เข้ำร่วมงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
21. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบกองทุนพัฒนำเด็กชนบทในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ หอประชุมจังหวัด
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
พระนครศรีอยุธยำ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ (พิธีทำบุญตักบำตร) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหำร พระอำรำมหลวง
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
2. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมสั ป ดำห์ ส่ ง เสริม พระพุท ธศำสนำ เนื่ อ งในเทศกำลวั น มำฆบู ช ำ (พิ ธี เ วี ยนเที ย น) ณ วิห ำรพระมงคลบพิ ต ร ต ำบลประตู ชั ย
อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่ มดอกไม้สด “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 15 พระนครศรีอยุธยำ
ตำบลบำงระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
4. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ และงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจำปี 2564. ณ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
เพชรบุรี
1. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ ถวำยบังคมและจุดเทียนชัยถวำยพระพร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณลำนจอดรถรำงไฟฟ้ำขึ้นเขำวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ ำร่ ว มพิ ธี บ ำเพ็ ญ กุ ศลและพิ ธีน้ อ มร ำลึ ก เนื่ องในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำเจ้ ำ อยู่ หั ว ณ บรมรำชำนุ ส ำวรี ย์
พระรำมรำชนิเวศ มณฑลทหำรบกที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทำน หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำเสน อำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม

4

12

~ 14 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ระยอง

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่ ว มพิธี เจริ ญพระพุทธมนต์เ พื่อควำมเป็นสิ ริมงคล ณ วั ดบันไดทอง ตำบลบ้ ำนกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุ รี เมื่ อวัน ที่ 21
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำทำควำมดีบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนำทำควำมสะอำด บริเวณศำสนสถำน เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ วัดเพชร
พลี ตำบลท่ำรำบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุ ทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดนำพันสำม ตำบลนำพันสำม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคล “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ลำนรัฐพิธี ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ลำนอุทยำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระนครคีรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
12.เข้ำร่ ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิ ริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่ งชำติ ณ วัดชลธรำรำม (ท่ำซิก ) ตำบลท่ำคอย
อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
1. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ พ ระพุ ท ธรู ป ประจ ำจั ง หวั ด ระยอง ณ หอประชุ ม กั น เกรำ โรงเรี ย นมำบตำพุ ด พั น พิ ท ยคำร ต ำบลเนิ น พระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
2. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งดิน” ณ หอประชุมโรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ ณ วัดปำกป่ำ ตำบลหนองตะพำน อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
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สมุทรปรำกำร

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ
และวันพ่อแห่งชำติ ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
4. เข้ำร่ ว มลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ บริเวณห้ องโถง ชั้น 1
ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ เทศบำลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ
ศำลำกลำงจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ
และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ เทศบำลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
6. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ สุจริต โปร่งใส ของหน่วยงำน เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดศิริเสำธง ตำบลบำงเสำธง
อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดด่ำนสำโรง ตำบลสำโรงเ หนือ
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
4

6

2

~ 16 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สมุทรสงครำม

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่ วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเ บศร มหำภู มิพลอดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร ณ โดมโรงเรียนวัด ปำกสมุ ทร หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือ ง
สมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงครำม” ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่
16 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเอนกประสงค์ เทศบำลตำบลบำงนกแขวก
อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหำร
อำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่ ว มกิ จ กรรมจิ ตอำสำ “ปณิ ธ ำนควำมดี ทำดี เริ่ มได้ ที่ใจเรำ” เพื่ อถวำยเป็นพระรำชกุ ศล เนื่อ งในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดบำงแคกลำง หมู่ที่ 2 ตำบลบำงแค อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคล 3 ศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนดรุณำนุเครำะห์ ตำบลบำงนกแขวก
อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
20

~ 17 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ อำคำรเอนกประสงค์ 4 ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหำร
อำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
12. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร ถวำยพระรำชกุ ศ ลและพิ ธี ว ำงพำนพุ่ ม ถวำยบั ง คม เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระบรมรำชสมภพพระบ ำทสมเด็ จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
13. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ อำคำรเอนกประสงค์ 4 ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหำร
อำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
15. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ และกล่ำวสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
17. เข้ำร่วมโครงกำรชูธรรมนำชีวิตจังหวัดสมุทรสงครำม ณ วัดใหญ่รำชพงษ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวัน ที่
23 กุมภำพันธ์ 2564
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยบังคมพระบรมรำชำนุ สำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ ณ วัดอัมพวันเจติยำรำม
อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
19. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่ง
มำตรฐำนกำรช่ ำ งไทย” ณ หอประชุ ม วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม อ ำเภอเมื อ งสมุ ท รสงครำม จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม เมื่ อ วั น ที่
2 มีนำคม 2564
20. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรสอบภำษำบำลีสนำมหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดประดู่
พระอำรำมหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564

จานวน
กิจกรรม

~ 18 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สมุทรสำคร

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับปรุงชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดหลักสี่รำษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ วัดเจษฏำรำม พระอำรำมหลวง และลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หัว
ณ วัดสุวรรณรัตนำรำม (วัดแครำย) ตำบลแครำย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ ขนส่งสำธำรณะ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ถนนสำธำรณะในพื้นที่ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่
23 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่ง ชำติ ณ วัดเจษฏำรำม
พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม
พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม
พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม
พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดเจษฏำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำ เภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
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10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ วัดเจษฏำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ คลองคันพนัง บริเวณปำกทำงเข้ำโรงเรียนบ้ำนคลองสำโรง ถนนสำย สค.2037 ตำบลบ้ำนแพ้ว อำเภอบ้ำนแพ้ว จั งหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุก หมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำ
รำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุก หมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำ
รำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมออกหน่วยบริกำร โครงกำร “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” และโครงกำร “สระแก้วผูกใจประสำน ให้บริกำรประชำชน”
ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดแท่นพระ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณศำลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
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6. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนวันดินโลก ประจำปี 2563 ณ กรมทหำรรำบที่ 12 รักษำพระองค์ ค่ำยไพรีระย่อเดช ตำบลท่ำเกษม จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่
2 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์และสำมเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนชัย สดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมออกหน่ วยบริกำร “บำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” และโครงกำร “สระแก้ว ผูกใจประสำน ให้บริกำรประชำชน”
ณ วัดพุทธิสำร ตำบลหนองหมำกฝ้ำย อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวง งำนวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2564 ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ ตำบลวัฒนำนคร
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีรับมอบสิงห์โบรำณที่ระลึก เนื่องในโอกำสวันปีใหม่ 2564 ณ อุโบสถวัดสิงห์สุทธำวำส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ำยบำงระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำพัฒนำ ตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 7 ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่
15 ธันวำคม 2563
3. เข้ำร่วมงำนพิธี “วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช” ณ หอประชุมอำชำสีหมอก ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
4. เข้ำร่วมงำนพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18
มกรำคม 2564
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5. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำวัดทำบุญ ตักบำตร เวียนเทียน เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
6. เข้ำร่วมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวัน ที่
16 มีนำคม 2564
7. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ ” ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณโดยรอบศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดไชโยวรวิหำร พระอำรำมหลวง ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง เมื่อวั นที่ 5
ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน ถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรม
รำชสมภพพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำมงกุฎฯ ณ วัดช้ำง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรม
สิริจิตอุทยำน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดคูยำง พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” ณ วัดนิคมธรรมำรำม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่
18 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยำน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
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6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร วันชำติ ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบผ้ำห่มกันหนำวพระรำชทำน มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร เมื่อวันที่ 8
มกรำคม 2564
8. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรสัปดำห์เผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดพระธำตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
9. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมบ ำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุ ง สุ ข สร้ ำ งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชำชน ณ โรงเรี ย นบ้ ำ นโปร่ ง น้ ำร้ อ น ต ำบลโปร่ ง น้ ำร้ อ น อ ำเภอคลองลำน
จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำกก เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณสวนไม้งำมริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่อง
ในวันคล้ำยวันสวรรคต ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม
2563
4. เข้ำร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ (ศำลำกลำงหลังแรก)
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำน ควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” พัฒนำทำควำมสะอำดระบบขนส่งสำธำรณูปโภค ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
เชียงรำย แห่งที่ 2 ตำบลสันทรำย อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
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6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมื องเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2564
8. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร พิธีถวำยพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิ พลอดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ตร วั นชำติ และวัน พ่อ แห่ ง ชำติ ณ ศู นย์ ประชุ มและแสดงสิ นค้ ำนำนำชำติ GMS ต ำบลริ มกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เพื่ อ ควำมเป็ น สิ ริ ม งคล เนื่ อ งในโอกำสวั น ชำติ และวั น พ่ อ แห่ ง ชำติ ณ วั ด ดอยพระบำท ต ำบลรอบเวี ย ง
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กำชำด ประจำปี 2564” ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย” เมื่อวันที 22 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมโครงกำรปฎิบัติธรรม “ประเพณีนมัสกำรและสรงน้ำพระธำตุดอยตุง ประจำปี 2564 2003 ปีสืบมำ หกเป็งล่องฟ้ำไหว้สำพระธำตุ
ดอยตุง” ณ วัดพระธำตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภำพันธ์ 2564
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินจำริก แสวงบุญ “เตียวขึ้นดอยตวยฮอยครูบำ” และกิจกรรมพิธีสืบชะตำหลวงล้ำนนำ พิธีตักน้ำทิพย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภช เทศน์ สวดเบิก ณ วัดพระธำตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ แด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันพระบิดำ
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 2 มีนำคม
พ.ศ. 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ หอประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เชียงใหม่ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำคลองแม่ข่ำ ณ บริเวณลำนกิจกรรมด้ำนหลังวัดเทพนิมิต ตำบลป่ำแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำวัดเจ็ดยอด เนื่องในวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง
ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำสวนล้ำนนำ ร.9 เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ สวนล้ำนนำ ร.9 ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่ วมพิธีพระพุทธมนต์ เจริญจิตภำวนำ ถวำยพระพรชัยมงคลฯ และพิธีเปิดสั ปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำส นำ เนื่องในเทศกำล
วันมำฆบูชำ ประจำปี 2564 ณ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดปำงสวรรค์ ตำบลชุมตำบง อำเภอชุมตำบง จั งหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม
2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8
ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล พิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวัน
สวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชำติ ณ วัดป่ำมหำวัน บ้ำนหำดผำขน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ณ วัดป่ำมหำวัน บ้ำนหำดผำขน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร และกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ณ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2563
6. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง จังหวัดน่ำน ณ บ้ำนน่ำนมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนป่ำแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน เมื่อวัน ที่ 16
มีนำคม 2564
7. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ และพระธรรมเทศนำ ณ ห้องประชุมเจ้ำมหำวงศ์ ชั้น 6 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน เมื่อ
วันที่ 18 มีนำคม 2564

จานวน
กิจกรรม

2

7

~ 25 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
พะเยำ

พิจิตร

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่อ งในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มสักกำระ หน้ำพระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณหน้ำพระรำชำนุสำวรีย์ฯ ภำยในศูนย์วิจัย
และพัฒนำประมงน้ำจืดพะเยำ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต หรือวันปิยมหำรำช และพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ หน้ำศำลำ
กลำงจังหวัดพระเยำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ ศำลำประชำคมจังหวัด
พะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระ เนื่อ งในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
7. เข้ำร่วมพิธีว ำงพำนพุ่มดอกไม้ส ด ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันยุทธหั ตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ลำนพระบรมรำชำนุส ำวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำช มหำวิทยำลัยพะเยำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
8. เข้ำร่ว มพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่ งมำตรฐำน
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
9. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง พิธีทำงพระพุทธศำสนำ พิธีสืบชะตำกว๊ำนพะเยำ ณ ลำนอนุสำวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยำ จังห วัด
พะเยำ เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564
10. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์รำชกำรจังหวัดพะเยำ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ณ วัดโพธิ์ประทับช้ำง อำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
10

23

~ 26 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
2. เข้ำร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ ำร่ ว มพิ ธีวั น พระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็ จพระศรีน คริน ทรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำอนุส ำวรี ย์ส มเด็ จฯ บึ งสี ไ ฟ ตำบลในเมือ ง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยะมหำรำช ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมสวดมนต์ เนื่องในวันปิยะมหำรำช ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปณิธำน ควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ ณ สถำนีรถไฟวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ” ณ หมู่ที่ 3 ตำบลดงป่ำคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรม บำรุง รักษำต้นไม้ ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563 ณ บริเวณรอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร
11. เข้ำร่วมสวดมนต์ ณ วัดท่ำหลวงอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
12. เข้ำร่วมพิธีวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดหนองยำง หมู่ที่ 13 ตำบลวังทรำยพูน อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
14. เข้ำร่วมสวดมนต์ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
15. เข้ำร่วมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และจุดเทียน ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563

จานวน
กิจกรรม

~ 27 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

พิษณุโลก

ผลการดาเนินงาน
18. เข้ำร่วมกิจกรรม “ร่ วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ” ณ วัดปำกดง หมู่ที่ 11 ตำบลสำกเหล็ก อำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรม บำรุง รักษำต้นไม้ ณ รอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2564
20. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
21. เข้ำร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
22. เข้ำร่วมพิธี “วันพระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำบึงสีไฟ ณ บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม ตำบลบ้ำนกร่ำง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13
ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของสัปดำห์ ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่
14 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ สักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหำรำช” ณ บริเวณ
ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุ ญตักบำตร พิธีว ำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของจุดตรวจและด่ำนชุมชน จำนวน 6 จุด เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564
6. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ทุกวันจันทร์ ของทุกสัปดำห์ เพื่อ “เสริมสร้ำงจิตสำนึกต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด”ี ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564

จานวน
กิจกรรม

8

~ 28 ~

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

เพชรบูรณ์

แพร่

ผลการดาเนินงาน
7. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของสัปดำห์ ณ บริเวณจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหลังเก่ำ ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2564
8. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1
ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกกลำง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำลำนพระบรมรูป รัชกำลที่ 5
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วิถีถิ่น วิถีไทย “พิธีเนรัญชรำสัตยำธิฐำน ลอยถำด ชักโคม ลอยกระทง บูชำพระพุทธเจ้ำ ทักษิณำวรรต
พระมหำธำตุเจดีย์” ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรม รวมใจ เทิดไท้สถำบันพระมหำกษัตริย์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดเพชรวรำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3
ธันวำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวำคม ณ สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีมอบปฏิทินพระรำชทำน ณ ห้องโถง ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
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3. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริ ย์ ” ณ ล ำห้ ว ยร่องไข หมู่ที่ 2 ตำบลห้ ว ยหม้ ำย อ ำเภอสอง
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
5. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี พ ระพุ ท ธมนต์ เพื่ อ ควำมเป็ น สิ ริ ม งคล ในโอกำสวั น ชำติ และวั น พ่ อ แห่ ง ชำติ ณ วั ด พระบำทมิ่ ง เมื อ งวรวิ ห ำร ต ำบลในเวี ย ง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำทำควำมสะอำด และรื้อวัชพืชคลองห้วยม้ำ ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ ตำบลห้วยม้ำ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวน 20 ธันวำ กลับบ้ำน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่ำงสุจริตโปร่งใส (Big Day) ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่
ตำบลทุ่งกวำว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดถิ่นใน ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
13 มกรำคม 2564
10. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์พระคำถำอุปปำตะสันติ (มหำสันติงหลวง) ณ วัดพระธำตุเจดีย์ (วัดพระโสภณำลัย) ตำบลทุ่งกวำว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564
11. เข้ำร่ว มโครงกำร “ผู้ ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐร่ว มใจ ใฝ่ รักษำศีล 5” ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญญำ ตำบลแม่คำมี อำเภอม่ว งไข่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนทำควำมสะอำด สถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน สถำนีรถไฟแม่พวก ณ สถำนีรถไฟแม่พวก ตำบลห้วยไร อำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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13. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมำฆบูชำ ประทีปพระรำชทำนในสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
กรมพระศรีสวำงวัฒนวรขัตติยรำชนำรี ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2564
14. เข้ำ ร่ ว มพิ ธีถ วำยภั ตตำหำรเพล และมอบสิ่ ง ของพระรำชทำนแด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ สำมเณร ในกำรสอบบำ ลี ส นำมหลวง ประจ ำปี 2564
ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564
15. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์พระคำถำอุปปำตะสันติ (มหำสันติงหลวง) ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564
16. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดปงท่ำข้ำม ตำบลบ้ำนปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28
มีนำคม 2564
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำทำควำมสะอำด ตลำดพระหลวง ณ ตลำดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31
มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญเข้ำวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดพระธำตุปำงหมู ตำบลปำงหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ บริเวณเทศบำลตำบลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำอยู่หัว ณ บริเวณหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์
ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำอยู่หัว ณ บริเวณหน้ำวัดหัวฝำย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้ำงคืน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว
ณ วิหำรหลวง วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีจุดประทีปบูชำธรรม ลำน้ำกวง ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณฝำยพัชรธรรมฟื้นฟู
จิตวิญญำณลุ่มน้ำกวง บ้ำนศรีบุญชูวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอลำพูน ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกำยน 2563
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อุตรดิตถ์

อุทัยธำนี

ผลการดาเนินงาน
13. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ แห่งชำติ ณ บริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5
ธันวำคม พ.ศ. 2563
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ อำคำรศำลำประชำคม บริเวณศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ” ณ วัดดอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลฝำยหลวง อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ” ณ วัดวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ลำนสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณ
วงเวียนห้ำแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่ ว มพิธีว ำงพำนพุ่ม และถวำยควำมเคำรพ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลั กษณ์ ส มเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ อำคำรส ำนักงำน
เหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่ วมพิธีทำบุ ญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐำรำม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
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5. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำดอกไม้สดโทนสีชมพู เบื้องหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต
ณ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณวงเวียนห้ำแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวำยบังคม เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ลำนสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัย ธำนี เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวำ กลับบ้ำนใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่ำงสุจริตโปร่งใส” ณ บริเวณลำนสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัด
อุทัยธำนี เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมงำน “วันคนพิกำรสำกลจังหวัดอุทัยธำนี ” ประจำปี 2563 ณ อำคำรสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บีงพระชนก) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
12. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ อำคำรสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิ รำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำง
จังหวัดอุทัยธำนี (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564
14. เข้ำร่วมกิจกรรม “กำรมอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” ณ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 15
กุมภำพันธ์ 2564
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15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ อำคำรสำนักงำนเหล่ำกำชำด จังหวัดอุทัยธำนี
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มหำเจษฎำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน” ณ อำคำรสำนักงำน
เหล่ำกำชำด จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ลำน้ำ คูคลอง ณ สวนสำธำรณะแก่งตอนกลำง อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัด
กำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิ ตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน โบรำณสถำน ณ โบรำณสถำนเมืองฟ้ำแดดสงยำง พระธำตุยำคู
อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563
3. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพั ฒ นำ ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ท ำควำมสะอำดระบบสำธำรณู ป โภคพื้ น ฐำน ณ ศำลำกลำงจั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ (หลั ง เก่ ำ )
อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำด ปรับภูมิทัศน์สถำนศึกษำ ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษำ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดก ำฬสินธุ์ เมื่อวันที่
25 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ทำควำมสะอำด ลำน้ำ คูคลอง ณ หนองสำธำรณะกุดยำงสำมัคคี ตำบลกำฬสินธุ์ อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้ำนหน้ำโรงพยำบำลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563
7. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่ อ ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ ” ท ำควำมสะอำดสถำนศึ ก ษำ ณ โรงเรี ย นเทศบำล 6 ทุ่ ง ศรี เ มื อ ง
อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันกองทัพไทย) ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
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นครพนม

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล ณ ศำลหลักเมืองขอนแก่น
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล ณ สะพำนห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
4. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ ณ วัดป่ำแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
5. เข้ำร่วมงำน “วันรวมน้ำใจให้กำชำดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7. เข้ำร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น
8. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดศรีจันทร์ พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน” ณ
ห้องแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบำรุงต้นไม้ (โครงกำรป่ำรักษ์น้ำโล่ใหญ่ ) น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อุทยำนแห่งชำติตำดโตน ตำบลนำฝำย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
1.เข้ำร่ ว มพิธีเ จริ ญ พระพุท ธมนต์ เพื่อ ควำมเป็น สิ ริม งคล ณ วัด มหำธำตุ ต ำบลในเมื อง อำเภอเมือ งนครพนม จัง หวัด นครพนม เมื่อ วันที่ 17
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
3. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม หน้ ำ บ้ ำ น น่ ำ มอง นครพนมสวย เรำช่ ว ยกั น ณ บริ เ วณแลนด์ ม ำรด์ –หมู่ บ้ ำ นวั ฒ นธรรม 12 อ ำเภอ ต ำบลในเมื อ ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564
4. เข้ำร่วมกิจกรรม หน้ำบ้ำนน่ำมองนครพนมสวย เรำช่วยกัน ณ บริเวณหน้ำโรงเรียนเทศบำล 2 หน้ำโรงแรมวินเซอร์ ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

บุรีรัมย์
มุกดำหำร

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ตำบลหนองเทำ
อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564
6. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำ “เรำท ำควำมดี ด้ ว ยหั ว ใจ” ณ บริ เ วณลำนเอนกประสงค์ หน้ ำ ส ำนั ก งำนเทศบำลต ำบลหนองญำติ (หลั ง เก่ ำ )
ตำบลหนองญำติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ บริเวณวัดกลำง พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันที่ร ะลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่ว มกิจ กรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่
21 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่ว มพิธีส วดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว ณ วัดศรีบุญเรือง
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หนองคำเม็ก จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่
25 พฤศจิกำยน 2563
6. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิ คุณ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัด
มุกดำหำร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมงำนสัปดำห์กำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัด
มุกดำหำร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

ผลการดาเนินงาน
8. เข้ำร่วมถวำยเครื่องรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดำหำร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
9. เข้ำร่วมงำนวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน ณ หอประชุม 250 ปี มุกดำหำร
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพำนพุ่มดอกไม้ กล่ำวคำอำศิรวำทสดุดีเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ หอประชุมวิถีอีสำน
ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564
2. เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่ อชำติ ศำสน์ กษั ตริ ย์ ” ทำควำมสะอำด ตัด แต่ งกิ่ ง ไม้ กวำดใบไม้ เก็บ กวำดขยะ เนื่ องในวั น
พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ บริเวณค่ำยลูกเสือจังหวัดยโสธร ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช และวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
4. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิ ตอำสำพัฒนำ บำรุง ดูแลรักษำถนน โครงกำร ๑ จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
ณ บริเวณสะพำนข้ำมลำน้ำทวนถึงบริเวณสี่แยกโคงพยำบำลยโสธรทั้งสองฝั่ง
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” และวันมำฆบูชำ ประจำปี 2564 ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร
6. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมควำมสุข ให้คนยโสธร” ณ บ้ำนคำน้ำสร้ำง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
7. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมควำมสุข ให้คนยโสธร ณ วัดท่ำสะอำด บ้ำนแจนแลน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร
1. เข้ำร่ว มพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ อำคำรหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธ ำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง ถวำยพระรำชกุศล ณ ห้ วยทรำย หมู่ที่ 12
ตำบลปอภำร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
3. เข้ำร่ วมกิจ กรรมจิ ตอำสำ “ปณิธ ำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ ำย
วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดป่ำทรงธรรม ตำบลธงธำนี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ เกำะกลำงบึงพลำญชั ย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้ อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
14 พฤศจิกำยน 2563
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้ อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้ อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ ำเจ้ำอยู่หัว ร่วมกันทำสี
อำคำรหอประชุม และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรร้อยเอ็ด ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563
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12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
15. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ พัฒนำหนองเปลือยตำล” ณ บริเวณสวนสำธำรณะหนองเปลือยตำล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
16. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร นอกเทศกำลวันเข้ำพรรษำ ณ ลำนสำเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช และเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช หรือวันกองทัพไทย
ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
18. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรวันอำทิตย์ นอกเทศกำลเข้ำพรรษำ ณ ลำนสำเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2564
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำส์น กษัตริย์ ” ณ ป่ำชุมชนดงน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำควำมสะอำด ณ วัดบ้ำนสนำมชัย หมู่ที่ 17 ตำบลโพนเมือง อำเภออำจสำมำรถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
21. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยธูปเทียน และเวียนเทียน เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ วัดบึงพระลำนชัย พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
22. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำยกวัดมำไว้ที่ศำลำกลำง” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
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23. เข้ำร่วมงำนพิธีมหำทำนบำรมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ณ ลำนสำเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2564
24. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำยกวัดมำไว้ที่ศำลำกลำง” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำพระบรมรูปฯ
ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หัว “พระปิยมหำรำช” ณ หน้ำพระบรมรูปฯ
ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หลังสถำนี
รถไฟศรีสะเกษ (วงเวียนน้ำพุ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณลำนข้ำงธนำคำรกรุงไทย สำขำ ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
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8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ บริเวณสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฉลองสิ ริรำชย์สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “พัฒนำชุมชนริมน้ำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณท่ำเรือบ้ำนท่ำแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณสนำมลำน ร.5 ตำบลธำตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
5. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำ “ปณิ ธ ำนควำมดี ท ำดี เ ริ่ ม ได้ ที่ ใ จเรำ” เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะขำมป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธำตุนำเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สุรินทร์

หนองคำย

ผลการดาเนินงาน
7. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์ สำมเณร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ
และวันพ่อแห่งชำติ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ นื่ อ งในวั น ยุ ท ธหั ต ถี สมเด็ จ พระนเรศวรมหำรำช ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด สกลนคร อ ำเภอเมื อ งสกลนคร
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอรัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9
ธันวำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลำอตุโล วัดบูรพำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ณ วัดบูรพำรำม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
4. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดศำลำลอย พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
1. เข้ำร่ว มพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำ รำช บรมนำถบพิตร
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปำคม ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่ ว มกิจกรรมจิ ตอำสำ เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ บ้ำนหนองไผ่ ตำบลหำดคำ อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัด
หนองคำย เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่
23 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณสถำนีรถไฟจังหวัดหนองคำย เมื่อวั นที่
23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ำหนองคำยใส่บำตรริมโขง ทุกวันอังคำร ณ บริเวณริมโขง
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ บริเวณโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดิน อำเภอเมืองหนองคำย เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
11. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคำย ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปำคม เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวั ดนองคำย ประจำปี 2564 ณ บริเวณโรงเรียนพำนพร้ำว
ตำบลพำนพร้ำว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564
13. เข้ำร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ำหนองคำยใส่บำตรริมโขง ทุกวันอังคำรของเดือน ณ บริเวณริมโขง เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
14. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปำคม เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2564

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

หนองบัวลำภู

ผลการดาเนินงาน
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ จุดจอดเรือบริกำรนำเที่ยวพันโขดแสนไคร้
บ้ำนม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
16. เข้ำร่วมกิจกรรมวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจำปีพุทธศักรำช 2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปำคม เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
17. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ และวำงพวงมำลำสักกำระ ในงำนฉลองอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ ใต้ร่มพระบำรมี 194 ปี เมืองหนองคำย และ
งำนกำชำด ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลัง
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564
19. เข้ำร่วมพิธี ถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลัง
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564
20. เข้ำร่วมพิธี ถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจำปี 2564 ครั้งหลัง
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
21. เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรจั งหวัด เคลื่ อ นที่ แบบบู รณำกำร และบำบัด ทุก ข์ บ ำรุ งสุ ข จัง หวั ดหนองคำย ณ บริ เวณโรงเรี ยนอำโอยำม่ำ 2 หมู่ที่ 1
ตำบลด่ำนศรีสุข อำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564
22. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) ณ บริเวณโรงเรียนอำโอยำม่ำ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลด่ำนศรีสุข
อำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564
23. เข้ำร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ำหนองคำยใส่บำตรริมโขง ทุกวันอังคำรของเดือน ณ บริเวณริมโขง เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลำนหน้ำพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน และมอบของบริจำค ณ โรงเรียนบ้ำนวังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนำวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
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จังหวัด

อุดรธำนี

ผลการดาเนินงาน
3. เข้ำร่วมกิจกรรมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน และมอบของบริจำค ณ โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ตำบลยำงหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563
4. เข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมลงพื้น ที่ตรวจเยี่ยมจุ ดตรวจ/จุดบริกำร ประชำชนช่ว งเทศกำลปีใหม่ 2564 ณ จุดตรวจสำมแยกวัด ถ้ำเอรำวัณ จุ ดตรวจ
หน้ำโรงเรียนนำวังศึกษำวิช และจุดตรวจหน้ำโรงเรียนเทพคีรีพิทยำคม อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กำชำด” ประจำปี 2564 และร่วมบริจำคสิ่งของให้เหล่ำกำชำด ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564
6. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตรวันพระ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ “บวร On Tour” ประจำปี 2564 ณ วัดพัชรกิติยำภำรำม ตำบลหนองหว้ำ
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564
7. เข้ำร่วมกิจกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมถวำยสังฆทำน ณ วัดสุวรรณำรำม ตำบลสุวรรณคูหำ อำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
8. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมออกหน่ ว ยบ ำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุ ง สุ ข สร้ ำ งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชำชน และมอบของบริ จ ำค ณ โรงเรี ย นบ้ ำ นหม่ ำ น ต ำบลกุ ด ดิ น จี่
อำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำกฐิน ณ วัดเกสรศีลกุล (วัดป่ำบ้ำนตำด) ตำบลบ้ำนตำด อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 3
ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ สนำม
ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ คูคลอง ณ คลองชลประทำน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ บริเวณศำลำพิธีทุ่งศรีเมือง อุดรธำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
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5. เข้ำร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรม
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ทำควำมสะอำดสถำนีรถไฟจังหวัดอุดรธำนี พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด สิ่งสำธำรณ ูปโภค เนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณสถำนีรถไฟอุดรธำนี ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริกำรประชำชนจังหวัดอุดรธำนี ) ณ โรงเรียน
บ้ำนหนองนำเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธำนี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดมัชฌิมำวำส พระอำรำมหลวง ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมรับพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่ำง อำคำร 1
ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริกำรประชำชนจังหวัดอุดรธำนี ) ณ โรงเรียน
บ้ำนป่ำไม้โนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์และทำควำมสะอำด ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
ณ หน้ำโรงเรียนประจักษ์ศิลปำคำร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563
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14. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระฯ "วันที่ระลึกตั้งเมืองอุดรธำนี ปีที่ 128" เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณำธิคุณ และพระเกียรติคุณของ
พลตรีพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปำคม "พระผู้ก่อตั้งเมือง" ณ บริเวณลำนอนุสำวรีย์ พลตรีพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปำคม เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
15.เข้ำร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปีงบประมำณ 2564" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุม
ทองใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
16. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริกำรประชำชนจังหวัดอุดรธำนี ) ณ โรงเรียน
บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนำชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564
17. เข้ำร่วมกิจกรรม BIG cleaning day เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ประจำปี 2564 ณ วัดมัชฌิมำวำส พระอำรำมหลวง ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์2564
18. เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ แบบบู ร ณำกำร และบำบั ด ทุ กข์ บ ำรุง สุ ข จั งหวั ด อุ ดรธำนี ณ บริ เ วณโรงเรี ยนบ้ ำ นเหล่ ำ สวนกล้ ว ย
ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ รัชกำลที่ 3 และงำนวันข้ำรำชกำร
พลเรือน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี วันที่ 31 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมศำลำกลำง
จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดมหำวนำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
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5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจำทุกวันพุธ ในเดือนกุมภำพันธ์ ณ บริเวณศำลำกลำง
จังหวัดอุบลรำชธำนี
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนถวำยแด่พระภิกษุสงฆ์ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ณ วัดมณีวนำรำม
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนถวำยแด่พระภิกษุสงฆ์ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ณ วัดมณีวนำรำม
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ ” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลรำชธำนี
(ด้ำนหลังศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี) เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจำทุกวันพุธ ในเดือนมีนำคม ณ บริเวณศำลำกลำง
จังหวัดอุบลรำชธำนี
1. เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ วัดโพธิ์ศิลำ อำเภอลืออำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
2. เข้ำร่วมกิจกรรมสภำกำแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหำรือข้อรำชกำรแบบไม่เป็นทำงกำร ณ แขวงทำงหลวงชนบทอำนำจเจริญ อำเภอเมือง
อำนำจเจริญ จังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณลำนหน้ำพระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม
พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
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ผลการดาเนินงาน
3. เข้ำร่ วมพิธีจุ ดเทียน เนื่องในโอกำสวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ ณ คลองจำก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่
13 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรจัดงำนประเพณี ถือศีลกินเจ จังหวัดกระบี่ ณ ศำลหลักเมือง บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20
ตุลำคม 2563
6. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร ข้ ำ วสำรอำหำรแห้ ง แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ ำนวน 25 รู ป เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระรำชสมภพ ครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2
สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำขำนุสำวรีย์ ฯ ศำลำกลำง
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้ ำนเขำครำม หมู่ที่ 4 ตำบลเขำครำม
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณด้ำนล่ำง
พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำประชำคมอำเภอเขำพนม อำเภอเขำพนม
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563
12. เข้ำร่วมกิจกรรม “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” ณ ศำลำเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนช่องแบก ตำบลเขำเขน อำเภอปลำยพระยำ จังหวัด
กระบี่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
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13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงำนเทศบำลเมื องกระบี่
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดรำษฎรังสรรค์ อำเภออ่ำว ลึก
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดเขำต่อ อำเภอปลำยพระยำ
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
16. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ลำนหน้ำพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณศำลหินโต๊ะขวำง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ วันที่ 5 ธันวำคม 2563
19 เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวั นที่
26 กุมภำพันธ์ 2564
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2
สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
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1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ ลำนอเนกประสงค์ หน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ณ บริเวณคูระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยปำกนก-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5
ตำบลท่ำหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดถ้ำโพงพำง หมู่ที่ 3
ตำบลหำดทรำยรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ พิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด หน้ำพระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เนื่องในวันคล้ำย
วันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรช์ ตำบลท่ำมะพลำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
5. เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำ พั ฒ นำสิ่ งสำธำรณู ปโภค “ปณิ ธ ำนควำมดี ทำดีเ ริ่ มได้ที่ ใจเรำ” เนื่อ งในวัน คล้ ำยวัน สวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณสถำนีรถไฟปะทิว ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอำรำมหลวง ตำบลนำทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมสำนักงำนสถิติจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกำยน 2563
8. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ มณฑลพิธี หน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมบวร on Tour เข้ำวัดวันธรรมะสวนะและกิจกรรมส่งเสริมบุคคลต้นแบบ (Role Model) ด้ำนคุณธรรม ณ วัดเขำเจดีย์ ตำบลบำง
สน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และวัดชุมพรรังสรรค์ ตำบลนำทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564

จานวน
กิจกรรม
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ปัตตำนี

ผลการดาเนินงาน
11. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจังหวัดพบประชำชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพะโต๊ะ
หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดประชุมชลธำรำ อำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส
2. เข้ำร่ ว มพิ ธีทำบุ ญตั กบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ ง แด่พ ระสงฆ์ เนื่อ งในวั นคล้ ำยวั นพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็ จพระบรมชนกำธิ เบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ โรงเรียนนรำสิกขำลัย อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ณ สนำมกีฬำจังหวัดนรำธิวำส อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
4. เข้ ำ ร่ ว มกิจ กรรมจิ ต อำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่ อชำติ ศำสน์ กษั ตริ ย์ ” ณ มั ส ยิด วำดี ล ฮูเ ซ็ น บ้ ำนตะโล๊ ะมำเนำะ หมู่ที่ 1 ต ำบลลู โ บะสำวอ
อำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส
5. เข้ ำ ร่ ว มกิจ กรรมจิ ต อำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่ อชำติ ศำสน์ กษั ตริ ย์ ” ณ มั ส ยิด วำดี ล ฮูเ ซ็ น บ้ ำนตะโล๊ ะมำเนำะ หมู่ที่ 1 ต ำบลลู โ บะสำวอ
อำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2564 ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนรำธิ วำส อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ วัดตำนีนรสโมสร พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่ ว มพิธีทำบุ ญตักบำตร เนื่องในวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ วัดตำนีนรสโมสร
พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนศิลปวัฒนธรรม หน้ำศำลำกลำงจังหวั ด
ปัตตำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ณ ฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนปิยำมุมัง หมู่ที่ 3
ตำบลปิยำมุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดตำนีนรสโมสร
พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเดขะปัตตนนำนุกูล อำเภอเมือง
ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ห้องประชุมลำนสำนฝัน ชั้น 3 TK Park Pattani (อุทยำน
กำรเรียนรู้ปัตตำนี) อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ลำนศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ มัสยิดกลำงจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดตำนีนรสโมสร พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัด
ปัตตำนี เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563
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15. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำเนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระรำชสมภพพระบำทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ ำ นภำลั ย ณ สุ ส ำนพี่ เ ณร ต ำบลพิ เ ทน
อำเภอทุ่งยำงแดง จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
16. เข้ำร่ ว มพิธีทำบุ ญตักบำตร เนื่องในวันมำฆบูช ำ ณ วัดตำนีนรสโมสร พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 26
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และสิ่งของพระรำชทำน แด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรสอบบำลีสนำมหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดรำษฎร์บูรณะ
(วัดช้ำงไห้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพัง งำ จังหวัด
พังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ วัดสุวรรณคูหำ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนท้ำยช้ำง ตำบลท้ำยช้ำง
อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ ณ วัดควนกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด และปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และ
วันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณสวนอนุสรณ์สินำมิ บ้ำนน้ำเค็ม ตำบลบำงม่วง อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563
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7. เข้ำ ร่ ว มพิธี ทำบุ ญตั กบำตร พิธีว ำงพำนพุ่ ม และพิ ธีถวำยบังคม เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่ งชำติ ณ ห้ อ งประชุ ม
ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และสวดถวำยพระพรชั ยมงคล ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง หมู่ที่ 11 อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง อำเภอเมือง
พังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
11. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองพังงำ
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ หอประชุมจำปูน ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ คลองเลียบทำงรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้ำนดอนแบก ตำบลปรำงหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันพระรำชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินททรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำนุสำวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
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6. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพำนพุ่มน้อมรำลึก เนื่องในวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินททรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำนุสำวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ วัดจรณำรำม หมู่ที่ 3 ตำบลหำนโพธิ์ อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ หน้ำศำลำกลำงจัง หวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่ว มกิจ กรรมจิตอำสำ ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงทำควำมสะอำด บริเวณเส้นทำงรถไฟ ถวำยเป็นพระร ำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดจินตำวำส ตำบลตำนำน อำเภอเมืองพั ทลุง
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดจินตำวำส ตำบลตำนำน อำเภอเมืองพั ทลุง
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประขำชน ณ โรงเรียนวชิ รธรรมสถิต หมู่ที่ 12 ตำบลตำนำน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง เมือวันที่ 24 ธันวำคม 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประขำชน ณ วัดเขำวงก์ หมู่ที่ 2 ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง เมือวันที่
14 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ บริเวณเกำะมะพร้ำว หมูที่ 6 ตำบลเกำะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2563
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2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต ตำบลรัษฏำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ถนนหมำยเลข 4027 ท่ำเรือ - เมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำคลอก อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13
ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำพัฒ นำ ปลู กป่ำ ชำยเลน เฉลิ มพระเกี ยรติพ ระบำทสมเด็จพระเจ้ำ อยู่หั ว เนื่อ งในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ
ณ ซอยกำไลทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม2563
6. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
7. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพำนพุ่ ม ดอกไม้ ส ด เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรำบรมรำชชนนี ณ โรงเรี ย น
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรม ภูเก็ต กรีน เดย์ – ร่วมใจชำวภูเก็ต ทำควำมสะอำดเกำะ ณ สวนสำธำรณะสะพำนหิน ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เบื้องหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ ศำลำกลำง
จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
ป่ำชำยเลนบ้ำนอ่ำวมะขำม (ซอยกำไลทอง 1) หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ห้องแคแสด 3-4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที 14 พฤศจิกำยน 2563
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12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง) ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
13. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ณ โรงเรียนเทศบำลปลูกปัญญำในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดลัฎฐิวนำรำม ตำบลฉลอง อำเภอเมื อง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
15. เข้ำร่วมงำนสืบชะตำป่ำต้นน้ำ – ฉลองฝำยมีชีวิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในมหำมงคล 5 ธันวำมหำรำช ณ ป่ำต้นน้ำพระธำตุภูหว้ำรัตนคีรี
สำนักสงฆ์วัดป่ำเทสรังสี (ธ) ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563
16. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ น้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง) ตำบลสำคู อำเภอถลำง
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมมหำวิ ทยำลัย
รำชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดเทพวนำรำม ตำบล ศรีสุ นทร อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5
ธันวำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิ ตอำสำพัฒ นำ ปลูกป่ำชำยเลน เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บ้ำนท่ำมะพร้ำว หมู่ที่ 10 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
21. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
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22. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง) ตำบลสำคู อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
12 ธันวำคม 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรม เดินสำมัคคี ทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ณ สวนสำธำรณะสะพำนหิน เทศบำลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกำศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์รำชกำรจังหวัดภูเก็ต
(แห่งใหม่) ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564
1. เข้ำร่วมบริจำคข้ำวสำร อำหำรแห้ง แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลละแอ อำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2564
2. เข้ำร่วมกิจกรรมบริจ ำคโลหิต ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ ห้ องประชุมฮำลำบำลำ สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม ถวำยรำชสักกำระ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร “พระบิ ดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ ห้ องอบรม กองร้อยอำวุธเบำที่ 1 กองพัน
ทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 152 ค่ำยพระยำเดชำนุชิต ตำบลวังพญำ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 89 วินำที ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี ในนำมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดทำเนียบธรรมำรำม หมู่ที่ 6 ตำบลสะบ้ำย้อย อำเภอ
สะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2563
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4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดโพธิ์ปฐมำวำส
พระอำรำมหลวง ตำบลบ่อยำง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่ วมพิธีทำบุ ญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ ง แด่พระภิกษุส งฆ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี นครินทรำ
บรมรำชชนนี ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
7. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอเมือง
สงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยบังคมหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่ งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ
อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
9. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมทำวัตรเย็น เจริญจิตภำวนำ ฟั งธรรมเทศนำ และพิธีเวียนเทียน ในกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรแผยแพร่พระพุทธศำสนำ
เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ วัดโพธิ์ปฐมำวำส พระอำรำมหลวง ตำบลบ่อยำง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
11. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พระธำตุหลวงเขำตังกวน เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564
12. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร บรรพชนคนสงขลำ 15 อำเภอ และอำเภอเมืองสงขลำ ณ ถนนนำงงำม หน้ำศำลเจ้ำพ่อหลักเมืองสงขลำ เมื่อวันที่ 10
มีนำคม 2564
13. เข้ำร่วมพิธีสมโภชเสำหลักเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคลเมืองสงขลำ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
14. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนโครงกำรสืบสำนอัตลักษณ์เมืองสงขลำ ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ สงขลำ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
15. เข้ำร่ ว มพิธีเปิ ดโครงกำร อำสำสมัครคุมประพฤติ ทำควำมดี ด้ว ยหั ว ใจ “บริจำคโลหิ ต เพื่อกำรกุศล เนื่องในวันอำสำสมัครคุมประพฤติ ”
ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564
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1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ คู คลอง เพื่อถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณฝำยคลองท่ำแพร อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์ผ้ำกฐินพระรำชทำน ประจำปี 2563 ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ตำบลพิมำน อำเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจำปี 2563 ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อ
วันที่ 17 ตุลำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในโอกำสวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ วัดป่ำมะนังชโลธำร (ผัง 20) ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563
8. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร ข้ ำ วสำรอำหำรแห้ ง แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ ำนวน 25 รู ป เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระรำชสมภพ ครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณหน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
10. เข้ำร่ ว มพิ ธีว ำงพวงมำลำ เบื้ องหน้ำพระบรมรำชำนุส ำวรีย์ ฯ เนื่อ งในวัน คล้ ำ ยวัน สวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุ ล จอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว
ณ ค่ำยสมันตรัฐบุรินทร์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
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11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดสำธำรณูปโภค เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณที่ตั้งประปำหมู่บ้ำน (บ้ำนป่ำเสม็ด) หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำเรือ อำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
12.เข้ำร่ว มพิธีส วดมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคต ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด และถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
14. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดควนกำหลง (ซอย 4) อำเภอควนกำหลง
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดอุไดพัฒนำวำส ตำบลอุไดเจริญ อำเภอ
ควนกำหลง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดบริเวณสวนสำธำรณะ เทศบำลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกำยน 2563
17. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดดุลยำรำม ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563
18. เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติธรรมถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 2-3 ธันวำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
20. เข้ำร่ว มพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5
ธันวำคม 2563
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21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ คู คลอง เพื่อถวำยพระรำชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องใน
วันคล้ำยวัน พระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
ณ บริเวณหน้ำมัสยิดดำรุลมูฮิบบะฮ์ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
22. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ตำบลพิมำน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
23. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดทุ่งขมิ้น ตำบลป่ำแก่บ่อหิน อำเภอทุ่ งหว้ำ
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563
25. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดนิคมพัฒนำ ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอมะนัง
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563
26. เข้ำร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดสตูล “รักษ์ปฐพี คืนชีวิต ที่หลำกหลำยให้ผืนดิน ” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วิทยำเขตสตูล
อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563
27. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวำยและน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ บริเวณ
จุดชมวิวชำยหำดปำกนำรำ (ลำน 18 ล้ำน) อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เก็บขยะ ณ สวนสำธำรณะเขำโต๊ะพญำวัง ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564
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