




































































































- 1 – 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับความส าคัญของวันมาฆบูชา 1 
กลุ่มตรวจราชการ 

และประสานภูมิภาค 
1. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 1 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
2. เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ เพ่ือปลูกจิตส านึกเป็นข้าราชการที่ดี 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายชุดไทยเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 
4. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 

4 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. อบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
2. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 

2 

ศูนย์สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

1. เข้ารว่มกิจกรรม สสช. ปลูกป่าชายเลน โดย ศย. ส่งเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 

2. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ท าดี ด้วยใจ ณ วัดบางนา ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
3. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 

3 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

2. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 

2 

กองบริหารจัดการระบบสถิติ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรม “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
3. ร่วมบริจาคเงิน และเข้าร่วมกิจกรรม สสช. ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 

2561 
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ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

4. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรม สสช.ปันรัก ปันน้ าใจ ณ บ้านพักคนชราลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
5. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม สสช. ปันรัก ปันน้ าใจ ณ บ้านพักคนชราลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
6. ร่วมบริจาคเงินท าบุญ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ วัดบางนา  

ต.บางโพธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
7. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ท าบุญ ตักบาตร 1 
กองสถิติเศรษฐกิจ 1. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

2. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส” 
2 

กองสถิติสาธารณมติ 1. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “NSO โปร่งใส”  
นนทบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรม “วันร่วมใจท าความสะอาดศูนย์ราชการจังหวดันนทบุรี” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 1 
ปทุมธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ เนื่องในวันมาฆบูชา 

2. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ และท ากิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาด ณ วัดกร่าง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
2 

สมุทรปราการ 1. เข้าร่วมท าพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

2. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 
3. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561 
4. กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที ่1 
5. กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที ่2 
6. กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

6 

นครปฐม 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

2. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันคล้าย     
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 
4. เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมกิจกรรม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2561 
6. เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2561 
7. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
11. เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ณ ส านักพระราชวัง วันที่ 9 สิงหาคม 2561 
12. เข้าร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา 
สมุทรสาคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

2. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2560 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือ

ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 
4. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพิธีท าบุญตักบาตรเวียนเทียน และเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ เนื่องในวัน 

วิสาขบูชา 
5. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิด 

“เด็กไทย โตไปไม่โกง” 

5 

พระนครศรีอยุธยา 1. เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 1 
อ่างทอง 1. เข้าร่วม “กิจกรรมกวาดลานวัด” ณ วัดอ่างทองวรวิหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 2 
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ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

2. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดขุนอินทประมูล พุทธ
มณฑล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 28 สิงหาคม 2561 

ลพบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวังท าความสะอาดโบราณสถาน ณ พิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท าบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวณะ ณ สังเวชนียสถานปฏิบัตธิรรมพระพุทธเจ้าน้อย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีท าบุญ ตักบาตร ณ พิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีท าบุญ ตักบาตร วันข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจงัหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สสช. ปันรัก ปันน้ าใจ” ณ สถานสงเคราะห์คนชราลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่  

15 พฤษภาคม 2561 
7. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนราชานุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

8. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์นิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่  
28 กรกฎาคม 2561 

9. เข้ารว่มกิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมใจกันท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์มหาราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ

วันที่ 5 กันยายน 2561 

10 

สิงห์บุรี 1. เข้าร่วมด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ท าความ
สะอาด ศาสนสถาน” เนื่องในวันมาฆบูชา 

2. เข้าร่วมโครงการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี”  โดยจังหวดัสิงห์บุรี ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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3. จัดท าโครงการ “คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กร” โดยมีการท าข้อตกลงร่วมกันในการมีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม มุ่งมั่นด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตส านึกที่ดีให้แก่องค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้
สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน 
ชุมชนภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามหลกัคุณธรรม ‘พอเพียง วินัย สจุรติ จิตอาสา” 

สระบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าบอร์ดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันมาฆบูชา วันส าคัญทางศาสนา ณ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี 1 
ชลบุรี 1. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือปลูกจิตส านึกเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันแต่งกายชุดไทยเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

2. สถิติจังหวัดชลบุรี น าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันแม่ 12 สิงหาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน 
2 

ระยอง 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปส าคัญประจ าจังหวัด 
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
3. เข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา 

3 

ตราด 1. เข้าร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาท าดีถวายพ่อ ณ สนามหลวงจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๐ 
2. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระ

บรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขของพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
4. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์การกุศล “๗๗ จังหวัด รวมใจ....เทศน์การกุศล เพ่ือเยาวชนไทย” ณ วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด     

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตรทุกวันพุธ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมือง         
จ.ตราด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสิง จ.ตราด เมื่อวันที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
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8. เข้าร่วมกิจกรรม ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 64 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

9. เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 ซึ่งจังหวัดตราดโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตราด และคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ร่วมกันจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด ถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามยั่งยืนสืบไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

10. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ ให้มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราด เวลา 07.15 น. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

11. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกวาดท าความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบบริเวณวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดล าดวน 
ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

12. เข้าร่วมกิจกรรม ท าบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “ผู้ว่าฯพาเข้าวัด” 
จังหวัดตราด ประจ าปี2561 ซึ่งจังหวัดตราดโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ศาลาการเปรียญ 
วัดวรดิตถาราม อ.เมืองตราด จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน ร่วมท าบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 และฟังพระธรรมเทศนา ในวันพระช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 12 วันพระ ในวัดเป้าหมาย 12 วัด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 

13. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้อ านวยการใหญ่ โครงการจิตอาสา
พระราชทาน “เราท าความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ าเภอเมือง จังหวัดตราด ในพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดหนองเสม็ด  
ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าฯ น าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสากว่า 1,200 คน  
ร่วมกิจกรรมท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ในการ
ด าเนินการออกเป็นโซน ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ าเภอ
เมือง เป็นวันที่สามในพ้ืนที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
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14. เข้าร่วมกิจกรรม ท าบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “ผู้ว่าฯพาเข้าวัด” 
จังหวัดตราด ประจ าปี 2561 ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561    

ฉะเชิงเทรา 1. เข้าร่วมกิจกรรม บ าเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2561 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  
(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ณ  
วัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า กุ้งก้ามกราม จ านวน 1,400,000 ตัว เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองสียัด อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 ณ สนามฟุตบอล เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

4 

ปราจีนบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ทุจริต และปรับเปลี่ยนจิตส านึก ความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในวัน Big Cleaning day 
3. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 
5. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกโพธิ์เพ่ือพ่อสานต่อพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” 2561 
6. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2561 ณ วัดเกาะเค็ดนอก 
7. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความม่ันคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 
9. เขา้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
10. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
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11. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความด ีด้วยหวัใจ” ปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที่ 9 
12. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
นครนายก 1. เข้าร่วมกิจกรรม วันข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครนายก ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีท าบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวัน “วิสาขบูชา” ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง  
จ.นครนายก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

3. เข้าร่วมกจิกรรม โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเหลียนหัว อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

4. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
5. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ

วันที่10 สิงหาคม 2561 
6. โครงการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน ณ ห้องประชุม ส านักงาน

สถิติจังหวัดนครนายก 

6 

ราชบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการ เช่น การทาสีฐานพระนอน 
การท าความสะอาดลานวัด ห้องน้ า-ห้องสุขา ณ วัดอรัญญิกาวาส ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

1 

กาญจนบุรี 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 

2. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 

3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
4. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
6. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
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7. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

8. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

9. เข้าร่วมกิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 
สุพรรณบุรี 1. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าทุกเดือน มุ่งเน้นเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้น า

หลักการไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. เข้าร่วมกจิกรรมการอบรมเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุขกับสิ่งที่มีเป็นการป้องกันการทุจริต 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน ประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งน าอาหาร หนังสือ สิ่งของเล็กๆน้อยๆ           

แจกประชาชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เป็นการสร้างจิตใจที่ดีมีคุณธรรม 
4. เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าทุกเดือน มุ่งเน้นเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และ

มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการอบรมเจ้าหน้าที่ ในองค์กรให้น าหลักการไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
5. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจรักษ์ต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือจังหวัดสุพรรณบุรี วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
6. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฏิบตัิราชการเพ่ือให้บริการประชาชน ประจ าทุกเดือน ได้น าอาหาร หนังสือ หรือสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ แจกประชาชน  
7. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการรวมพลังต่อสู้เอาชนะยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจ าปี 2561 ณ บริเวณพระวิหารคด วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
10. เข้ารว่มกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
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11. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “รวมพลัง อพม. และเครือข่าย ท าความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนงาน
อาสาสมัครและภาคประชาสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 

สมุทรสงคราม 1. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม”ผู้ว่าฯ 
พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดบางคนทีใน ต.บางคนที อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

3. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

4. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดาวโด่ง ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

5. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางพุ่มดอกบัว ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ณ บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

6. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวาย 
พระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม 

7. เข้าร่วมกิจกรรม ร่วงลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ือ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลากลางจังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

1 

เพชรบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ  
2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร 
 

5 



- 11 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือน 

4. เข้าร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นประจ าทุกเดือน ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหาร เพ่ือให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ตาม
กรอบคุณธรรม จริยธรรม 

5. เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ประจวบคีรีขันธ์ 1. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) ณ วัดเขาช่องกระจก วัดธรรมิกการาม
วรวิหาร  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดคลองวาฬพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนด าเนินงานของ “จิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาชายหาด ในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

3 

สระแก้ว 1. เข้าร่วมงานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี ๒๕๖๐ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
2. เข้าร่วมโครงการบูรณาการส่วนราชการของทุกภาคส่วน ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลบ้านไร่ อ.อรัญประเทศ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
3. เขา้ร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทอง ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง เพื่อประดิษฐานยังสถานที่จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา

และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออก

ถึงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร  
จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

5. เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”  
ณ หอประชุมปางสีดา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
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6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมพิธี ณ วัดวังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว เมื่อวันที่  
28 มิถุนายน พ.ศ.2561 

7. เข้าร่วมการอบรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

8. เข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 
ล าพูน 1. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองไซ 

อ.เมือง จ.ล าพูน 
2. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดล าพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ล าพูน 
3. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
4. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับบุคลากรของส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน  
5. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ณ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน 
6. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาด ณ วัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล าพูน 
7. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมท าบุญตักบาตร พระสงฆ์จ านวน 90 รูป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจ าปี 2561 ณ วัดพระธาตุ 

หริภุญชัยวรวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาดลานวัด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2561 ณ วัดสันต้นธง ต าบลต้นธง 

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรม ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 ณ วัดพระธาตุ 

หริภุญชัยวรวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
10.  เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ประจ าปี 2561 ณ บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ 

จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
11. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดล าพูน ท าบุญตักบาตรฟังเทศน์ ณ วัดเหมืองง่า ต าบลเหมืองง่า 

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
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12. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายดิเรก พิธีทาง
ศาสนาทั้ง 5 ศาสนา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

13. เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

14. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

15. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

16. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่ พระภิกษุ สามเณร จ านวน 67 รูป เพ่ือถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

18. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

19. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎคม 2561 

20. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

21. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
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22. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรา 12 สิงหาคม 2561 

ล าปาง 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 
2. เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดล าปาง 
3. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหัวข้อเรื่อง”การ

ด าเนินการทางวินัย” จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3 

อุตรดิตถ์ 1. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ 
พระยาพิชัยดาบหัก เพ่ือเสริมสร้างวินัยและจริยธรรมในการใช้รถใช้ถนน 

2. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์” ณ ชั้น 1 อาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏุ
อุตรดิตถ์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนในจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน บนพ้ืนฐานของสังคมที่มีคุณธรรมต่อกัน 

3. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ใส่ชุดย้อนยุค ชุดผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง ทุกวันศุกร์ เพ่ือสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
5. เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากร เพ่ือป้องกันประเทศไปสู่ส่วนราชการพลเรือน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือส านึกรักในพ้ืนแผ่นดินไทย 
6. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการจัดพิธีเทศน์การกุศล 
7. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจ าปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง 

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
8. เข้าร่วมพิธีสลากภัตต์ เนื่องในงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจ าปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
9. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษา ต.ท่าอิฐ .เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
10. เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
11. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยท าความสะอาดและเก็บขยะบริเวณถนนและ 

ลานจอดรถศาลากลางจังหวัด 

23 
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12. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณถนนประชานิมิต หน้าลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 

13. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพ่ือถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร ต.ฝ่ายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์

15. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณพิธีสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

16. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดท ากรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ าพ้ี ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี ท างานบนพื้นฐานของคุณธรรม 

17. เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561” ด้วยการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ ณ พื้นที่คลองพระเทพ  
(บึงกะโล่) ต.ป่าเช่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

18. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยท าความสะอาดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ และเก็บขยะ  
ณ บริเวณลานวัดทุ่งเศรษฐี ต.ป่าเช่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

19. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณถนนประชานิมิต หน้าลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 

20. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

21. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณพิธีสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

22. เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
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23. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”  
ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

แพร่ 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ 

2. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย 
3. เข้าร่วมท าบุญตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธ 
4. เข้าร่วมกิจกรรม ท าค ารับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจร 
5. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจังหวัดแพร่ และประเทศไทยใสสะอาด ปี 2561 

5 

น่าน 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนาถบพิตร ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมการวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง           
พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

5. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๐  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

6. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

7. เข้าร่วมพิธีงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑                 
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมงานวันพระเจ้าน่าน ณ หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

24 
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9. เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
10. เข้าร่วมพิธีสมโภชศาลพระหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 
11. เข้าร่วมพิธีถวายน้ าสรงและผ้าแพรทิพย์พระราชทาน แด่พระหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 
12. เข้าร่วมพิธีสรงน้ าเจ้าคณะ จังหวัดน่านและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 
14. เข้าร่วมพิธีเททองสร้างพระพุทธรักษา และบูชาแผ่นทอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
16. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
17. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ “หมูบ่้านรักษาศีล 5” ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐยุคใหม ่
เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 

18. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

19. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
20. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
21. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
22. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

86 พรรษา เมื่อวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 
23. เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  

โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
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24. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 

เชียงราย 1. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจจังหวัดเชียงราย “ท าความดีเพ่ือพ่อ” 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
3. เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและท าบุญพระเมรุมาศจ าลอง 
5. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน 
6. เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและพิธีส่งมอบน้ าดื่มบรรจุพระราชทาน 
7. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
8. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
10. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ณ ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
12. เข้าร่วมพิธีตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย 
14. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
16. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย 
17. เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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18. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมดุสิต 
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

19. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง “2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

20. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบตัิงานให้บุคลากรของรฐัจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท จ.เชียงราย 
21. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายเพื่อ

เสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมจ าปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

22. เข้าร่วมโครงการจัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการส าหรับบุคลากรของส่วนราชการ
ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมเฮือนค าแดง สวนอาหารเอกโอชา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

23. เข้าร่วมพิธีสรงน้ าอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 
ประจ าปี 2561 ณ บริเวณสวนตุงและโคมฯ อ าเภอเมืองเชียงราย และ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

24. เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายต้านโกง จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

25. เข้ารับฟังการน าเสนอโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของ บมจ.กสท. โทรคมนาคม (CAT) 
26. เข้าร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการอาสาร่วมใจเชียงรายปลอดขยะ 
27. เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
28. เข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการศึกษา ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านแจ่มป๋อง จังหวัด

เชียงราย และการศึกษา ออกแบบวางแผนผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย 
29. เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ของสป.มท. ครั้งที่ 4/2561 
30. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 
31. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดการท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 
32. เข้าร่วมโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะที่ 2 
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33. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเชียงราย (กพร.ปจ.) 
34. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ 
35. เข้าร่วมประชุมคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 
36. เข้าร่วมจัดกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
37. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
38. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มปี 2561 
39. ติดตามผลการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 

จังหวัดเชียงราย 
40. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัด เชียงราย 
41. เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ ส านักงาน กศน.ต าบลเจริญเมือง 

อ าเภอพาน 
42. เข้าร่วมกิจกรรม จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมลักษวรรณ อ าเภอเชียงราย 
43. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและส านักงาน (กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง)

(เพ่ิมเติม) ในปีงบประมาณระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
44. เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล 

อ าเภอเชียงแสน 
45. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ของจังหวัดเชียงราย 
46. เข้าร่วมติดตามผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม 

(หมู่บ้านละสองแสนบาท) จังหวัดเชียงราย 
47. เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
48. ประชุมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 
49. เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยมิติทางศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
50. ร่วมออกติดตามผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อ าเภอเชียงของ 
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ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 
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จ านวน
กิจกรรม 

อุทัยธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล 
2. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี 

ด้วยหัวใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

3. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่  
12 สิงหาคม 2561 

4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่  
12 สิงหาคม 2561   

4 

ตาก 1. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์บวชใหม่ 125 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอกิตติคุณ อ.เมืองตาก 

2. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

3. เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เป็นหน่วยราชการต้นแบบในการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายตาม “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”  
ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 6  มกราคม 2561 

4. เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวสถิติจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 
7. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีบรรพตวรวิหาร  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561 และท าบุญข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดลานขวัญ ต.วังหิน อ.เมือง  

จ.ตาก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

17 
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จ านวน
กิจกรรม 

9. เข้าร่วมวางพวงมาลา พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารหอกิตติคุณ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
10. เข้าร่วมโครงการ “ท าดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานกระทงสาย ต.หนองหลวง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  
11. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร ในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ ศาลาการเปรียญ วัดไผ่ล้อม ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
12. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดส านักงานฯ 
13. เข้าร่วมท าบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเวียนเทียน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

14. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ บริเวณ 
ศาลากลางจังหวัดตาก 

15. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอกิตติคุณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
16. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
สุโขทัย 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2 

พิษณุโลก 1. จัดประชุมตามโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ณ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2561 

1 

พิจิตร 1. เข้าร่วมกจิกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณถนนสานวัฒนธรรม ก าแพงแห่งความจงรักภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดบริเวณวัดบึงสีไฟ ต.บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 
3. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
4. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดสวนสาธารณะพระพิจิตร โครงการพิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ าน่าน ณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร  

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

12 
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5. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ฟังธรรม โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เมือ่วันที่  
29 พฤษภาคม 2561 

6. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวนัต้นไม้ประจ าปีของชาต ิณ วดัคลองคู้ หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจฯ ณ หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปลูกป่าสวนภาวนา เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
11. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
12. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 

เพชรบูรณ์ 1. เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 และเข้าร่วมพิธีเปิดงานเสน่ห์ผ้าทอ สู่ถนนสายวัฒนธรรม ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์  
จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพชรบูรณ์ เมืองสวย ด้วยมือและใจเรา กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)  
ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ และศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

3. เข้ารว่มแสดงมุทิตาจิตอวยพรและรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561  
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

4. เข้าร่วม “งานเถลิงศก มหาสงกรานต์ เพชรบุระ 636 ปี วัดมหาธาตุ สวดมนต์ข้ามจุลศักราช 1380 วถีิถิ่น วิถีพุทธ วิถีอาเซียน”  
ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 

5. เข้าร่วม “โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561” ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยสะแก ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  

6. เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561 ณ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ  
จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

7. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง  
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

20 
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8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที ่9 ณ วดัหนองไผ่พิทยาราม ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ ์เมื่อวันที่  
28 พฤษภาคม 2561 

9. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการต้านโกง ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
10. เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ต.ชนแดน 

อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
11. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แดส่มเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดวารีวงษ์ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561   
13. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 ณ หลังพุทธอุทยานเพชรบุระ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร

สัตว์เพชรบูรณ์) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
14. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
15. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่  

11 กรกฎาคม 2561 
16. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมหาธรรมราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พุทธอุทยาน
เพชรบุระ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

17. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสาธารณะหนองนารี  
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

18. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
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19. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หน้าบริเวณศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

20. เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561    

นครราชสีมา 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ป ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจ าลอง บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕  เมื่อวันที่  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  

3. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดบ้านซับหินแก้ว ต.จันทึก 
อ.ปากช่อง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

4. เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ สู่ส่วนราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะริชโคราช 

5. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

6. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา 
7. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านท านบพัฒนา  

ต.หนองหอย อ.พระทองค า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
8. เข้ารว่มประกอบพิธีอัญเชิญถอนพระเมรุมาศจ าลองประจ าจังหวัดนครราชสีมา และอัญเชิญนพปฏลเศวตฉัตรพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจ าลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

9. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี  
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด   

 

22 



- 26 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

10. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสง่า  
ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ ๒ อ.โนนไทย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมเดินรณรงค์ประเพณีวัฒนธรรมการนุ่งผ้าไทย จากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปจนถึงหอประชุมติณสูลานนท์ เนื่องในวัน
สตรีสากล เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมงานพระราชพิธีวันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที ่6 เมษายน 2561 
14. เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี “สรงน้ าพระมหาสงกรานต์” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจ าปี 2561 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
15. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสกัการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้กิจกรรม “ศาลากลางสวยเด่นเป็นสง่า น่ามอง” เมื่อวันที่  

21 พฤษภาคม 2561 
17. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
18. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 
19. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาและส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
20. เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 1/61  

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
21. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  
22. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาตามโครงการ “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 

2561 พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
สุรินทร์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ท าความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” ณ พื้นท่ีสาธารณะ 

5 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดบูรพราม พระอารามเฉลิมพระเกียรติ 
4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
5. ด าเนินการแจ้งเวียนเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดทางวินัย และเอกสารประชาสัมพันธ์ “ปิดปุ่มโกง”  

ทุกครั้งที่ได้รับเอกสารการเผยแพร่ 
ศรีสะเกษ 1. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 

วันมาฆบูชา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
1 

อุบลราชธานี 1. ด าเนินการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ณ บริเวณหน้าส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และมีการจัดบูท

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานฯ และต่อต้านการทุจริต 
3. เข้าร่วมพิธีตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
4. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 

5. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

5 

ยโสธร 1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง) 
2. เข้าร่วมโครงการยโสธรรวมใจปฏิบัติธรรมบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร 
3. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
4. เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปิยมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี 2560 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
6. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
7. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร 

 

39 
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8. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีสาน ฮีต 12 คลอง 14 บุญปริวาสกรรม ณ วัดเก่าหนองสิม สาขาวัดนาเวียง ต.กู่จาน              
อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 

9. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญลงพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เพ่ือน าไปประดิษฐานไว้ ณ ศาลาสุจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม  

10. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
11. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
12. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานประจ าปี 2561 จ.ยโสธร รุ่นที่ 6 และรุน่ที่ 9” 
13. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 2561 ณ วัดมหาธาตุอารามหลวง 
14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ 

พระราชินีนาถในรัชการที่ 9 
15. เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
16. เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ 

สืบสานวัฒนธรรม บุญเดือน 4 
17. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
18. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทยตามโครงการถนนคนเดินยโสธร บ้านสิงห์ท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
19. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
20. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

กล่าวค าปฏิญาณอุดมการณ์รักชาติ) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
21. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2561 สถิติจังหวัดยโสธร ข้าราชการ พนักงาน

และเจ้าหน้าที่ ส านักงานร่วมท าความสะอาดบริเวณพระธาตุหลักค า วัดบ้านน้ าค าน้อย ต าบลน้ าค าใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
22. เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยยโสธร วันอนุรักษ์มรดกไทย 2561 เฉลิมพระเกียรติ พระเทพรัตนราชสุดาสยามฯ เนื่องในวันคล้าย 

วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 
23. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ 2561 
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24. เข้าร่วมสรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 ส่งเสริมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ยั่งยืน 

25. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน ฮีต 12 คลอง 14 (ฮีตที่ 5 เดือน 5 บุญสงกรานต์) 
26. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์ (เจ้าเมืองยโสธร) 
27. เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ วิมาณพญาแถน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
28. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาวันส าคัญของโลก 
29. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
30. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติ ในรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
31. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 
32. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 200 ปี (เจ้าภาพ) 
33. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
34. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์

และพระธาตุอานนท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 
35. เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และประกาศเจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม “งานบุญเมืองยศ 

งานศพปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และการพนัน” 
36. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจ าปีงบประมาณ 2561 วัดนาโป่ง ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
37. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา “วันระพี” วันร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
38. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 
39. เข้าร่วมงานรัฐพิธี ถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 
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ชัยภูมิ 1. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้เป็นของขวัญวันเด็กประจ าปี 2561 โดยมีท่านพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแดง  
มารับบริจาคสิ่งของเพ่ือน าไปบริจาค เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleanning Day) บริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 
3. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด บริเวณรอบศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561  
4. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพ่ือสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยว “ป่าย้อมสี” 
5. เข้าร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝายในโครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ เพ่ือพ่อหลวงตามแนวพระราชด าริ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

5 

ขอนแก่น 1. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลกลางจังหวัดขอนแก่น 
2. เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน และวันจันทร์แรกของเดือน 
3. เข้าร่วมรดน้ าขอพรท่านพ่อเมืองขอนแก่น และท่านสถิติจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 
4. เข้าร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
5. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
6. เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลวันวิสาขบูชา 
7. เข้าร่วมกิจกรรม ‘เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 
8. เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 

8 

เลย 1. เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ เนืองในวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และส านักงานสถิติจังหวัดเลย เมื่อวันที่  
10 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจัดทีมท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของส านักงาน ณ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 
3. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561” ณ ป่าโคกภูเหล็กบ้านน้ าภู ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
4. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
5. เข้าร่วมพิธีตักบาตร ลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
6. เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ณ ส านกังานสถิติจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

8 
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ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

7. เข้าร่วมกิจกรรม ”เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดชลธาราม บ.ท่าแพ ต.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
8. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) หลังระยะ 100 วัน ณ ศาลาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ 

ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 
หนองคาย 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
4. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด

หนองคาย ปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเจ้าอยู่หัว และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
6. เข้าร่วมกิจกรรมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเสด็จ 

พระราชด าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 
7. เข้าร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 
9. เข้าร่วมพิธีร าถวายบูชา หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนกุ๊บ สงกรานต์ อีสาน หนองคาย 2561” เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2561 
11. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
12. เข้าร่วมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต.พระธาตุบังพวน 

อ.เมือง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
13. เข้าร่วมโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัด

ทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
14. เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ต าบล (ต าบลโพนทอง 

อ าเภอโพธิ์ตาก ณ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

61 
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15. เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ต าบล (ต าบลผาตั้ง 
อ าเภอสังคม ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

16. เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าพาไปยาม หมู่ 8 บ้านโนนดู่ ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
17. เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
18. เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน อ.สระใคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
19. เข้าร่วมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
20. เข้าร่วมพิธีท าบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 5 รอบฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
21. เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันต้นไม้ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
22. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
23. เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ต าบล เมื่อวันที่  

30 พฤษภาคม 2561 
24. เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินและวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
25. เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพและการกุศลเพื่อบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม    

จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 
26. เข้าร่วมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
27. เข้าร่วมการตรวจประเมิน การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
28. เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 
29. เข้าร่วมการประชุมคณะท างานกลั่นกรองสรุปการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นต่อค าถามของนายกรัฐมนตรีประจ าจังหวัด

หนองคาย ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
30. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
31. เข้าร่วมโครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
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32. เข้าร่วมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

33. เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ทุกต าบล เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

34. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการน้ าพระทัยส่วนภูมิภาค” สภาสงเคราะห์ 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
35. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
36. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
37. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดหนองคาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
38. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎคม 2561 
39. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวัฒนธรรม กิจกรรมสร้าง “บ้านน้อยพอเพียง” (ค่าสิ่งก่อสร้าง) เมื่อวันที่  

27 กรกฎาคม 2561 
40. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
41. เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันที่  

28 กรกฎาคม 2561 
42. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
43. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
44. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
45. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
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46. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

47. เข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
48. เข้าร่วมกิจกรรม “วันสตรีไทย ประจ าปี 2561” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
49. เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการฯ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับส่วนรวมฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
50. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
51. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 
52. เข้าร่วมกิจกรรม”ท าดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ลดให้ ถุงพลาสติกและโฟม” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 
53. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
54. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 
55. เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาสัตว์น้ าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 
56. เข้าร่วมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
57. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
58. เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาไปยาม ไปซื้อผ้าไหมผืนงามไปฝากแม่” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
59. เข้าร่วมการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
60. เข้าร่วมอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
61. เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติครอบครัวผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุยืน...เยาว์) จังหวดัหนองคาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
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มหาสารคาม 1. เข้าจัดอบรมบุคลากรในส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการด าเนินงานที่สุจริต และการด าเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

1 

ร้อยเอ็ด 1. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุม 
ราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมสรงน้ าพระ 9 วัด รับน้ าพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ประจ าปี 2561 ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่  
9 เมษายน 2561 

3. เข้าร่วมรดน้ าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 
4. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม 

โรงเรียนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าป ี2561 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
7. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “ท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรม เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี ณ บริเวณสวนเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 

24 - 28 กรกฎาคม 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

66 พรรษา ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท าบุญตักบาตรวันอาทิตย์ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 
11. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 

13 
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12. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณกลางแจ้ง หน้าโรงแรมเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

กาฬสินธุ์ 1. เข้าร่วมประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย ๔ หัวใจสีขาว  

2. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตร ถนนสายบุญจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกพุธที่สามของเดือน 
3. เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 
4. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4 

สกลนคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ณ วัดพระพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓  
ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

2 

นครพนม 1. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  

ณ วัดมหาธาตุ จ.นครพนม 
3. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 
4. เข้าร่วมงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาปฏิบัติธรรมทรัพย์สิน  

วัดน้อยโพธิ์ค า 
5. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จ.นครพนม 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม 
7. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ.นาแก จ.นครพนม 
8. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ  

อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

11 
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9. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” 

ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
11. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการขยายผลหมู่บ้านชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครพนม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นครพนม   

มุกดาหาร 1. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

3. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
4. เข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
5. เข้าร่วมงานท าความสะอาดการสร้างพระเมรุมาศจ าลอง เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
6. เข้าร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
9. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
10. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
12. เข้าร่วมพธิีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
13. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
14. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

34 
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15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

16. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 
17. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
18. เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
19. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระพุทธ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่  

6 เมษายน 2561 
20. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2561 เทื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
21. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
22. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะถวายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่  
11 พฤษภาคม 2561 

23. เขา้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
24. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
25. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
26. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 
27. เข้าร่วมท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
28. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
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29. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันที่  
28 กรกฎาคม 2561 

30. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

31. เข้าร่วมกิจกรรม 10 กิจกรรม ท าความดี เพ่ือพ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
66 พรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 

32. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ดว้ยหวัใจ” บริจาคโลหิตดว้ยหวัใจเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 

33. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
86 พรรษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

34. เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

หนองบัวล าภู 1. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
3. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  

ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงหอไตรกลางน้ า ณ วัดมหาชัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เฉลิมรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ณ สี่แยกตลาดแลงแม่ส าเนียง  

ถึงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
8. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์

18 
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9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

10. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของโลก 
11. เข้าวัดท าบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเมืองพิณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 
13. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
14. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
15. เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 

16. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
17. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
18. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

สงขลา 1. เข้าร่วมท าบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 

2. เข้าร่วมท าบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2560 

3. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสระบัว 
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2560 

4. เข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นบันไดสักการะพระธาตุเจดีย์เขาตังกวน และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน “สงขลา” ณ เขาตังกวน อ.เมือง 
จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

10 
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5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีรดน้ าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ต าหนักเขาน้อย อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 

7. เข้าร่วมกิจกรรมท าวัตรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

8. เข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2561 ณ 
ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

9. เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดแจ้งวิทยา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และน าเทียนไปถวายแก่วัดโรงวาส  
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

10. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเปน็พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ สี่แยกพระพุทธศรี
สงขลานครินทร์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

สตูล 1. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 

1 

ตรัง 1. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ ส านักอบรมจริยธรรม 
พระพุทธบาทควนสงฆ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 

3. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ท าความสะอาด เก็บขยะ ณ พื้นที่ถนนสายตรัง – กันตัง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง     
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

4. เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
 

28 
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5. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

6. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู้ผืนแผ่นดิน” ร่วมกันปลูกต้นไม้ ท าความสะอาดและพัฒนาพ้ืนที่ ณ วัดสาลิการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

7. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 
8. เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ณ หอประชุม

โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรม “ข้าราชการตรงั รวมพลังบริจาคโลหิต” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา 
10. เข้าร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561 
11. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 
12. เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีสงกรานต์ 
13. เข้าร่วมโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย : สงกรานต์ ณ วัดทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
14. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจ าปี 2561 
15. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
16. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 
17. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ วัดนางหลาด หมู่ที่ 5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 
18. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ (จ าลอง) เพ่ือถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 
19. เข้าร่วมกจิกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
20. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
21. เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
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22. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

23. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

24. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟม 
25. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อยรักษ์ภาษาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
26. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สืบทอดเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย (อบรมมารยาทไทย) ภายใต้โครงการส่งเสริม  

สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
27. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ท าความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดกุฏิยาราม อ.เมืองตรัง  

จ.ตรัง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
28. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญทางศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง 
ปัตตานี 1. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระราชบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์ณ หอประชุม 

อบจ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
4. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลสถิติ การประชาสัมพันธ์การให้บริการเน็ต

ประชารัฐ และการบริการยืมอุปกรณ์ ict เพ่ือคนพิการ ให้กับผู้ที่สนใจ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่และงานวันแตงโม ณ ที่ว่าการอ าเภอ 
ทุ่งยางแดง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

5. เข้าร่วมงานวันผู้สงูอายุ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาต าบลปานัน หมู่ที่ 2 ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

16 
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7. เข้าร่วมพิธีร าลึกวันคล้ายวนัสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล ต.รสูะมิแล 
อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

8. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

9. เข้าร่วมพธิีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกสาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดย

ร่วมก าจัดวัชพืช ณ คลองโลกาเยาะ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
11. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัย

มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2510 

12. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

13. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

14. เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ 1/61 
“เป็นเบ้า” เป็น “แม่พิมพ์” ณ หอประชุมอ าเภอเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

15. เข้าร่วมงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาดเมืองและสถานที่
ส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่  
6 สิงหาคม 2561 

16. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลาน
ศิลปวัฒนธรรม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
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ยะลา 1. เข้าร่วมโครงสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา  
ชั้น 2 โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

1 

นราธิวาส 1. เข้าร่วมพิธีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธวิาส 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านวัดร่อน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พบประชาชนในพ้ืนที่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมอ าเภอศรีสาคร  

ณ โรงเรียนบ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต. เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน และร่วมแข่งขันฟุตบอลในนามทีมข้าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 

ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
7. เข้าร่วมมอบของรางวัลในงานวันรวมน้ าใจให้กาชาด ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ จวนผูว้่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
8. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า พัฒนาสัมพันธ์ ส่วนราชการ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์จังหวัด

นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
10. เข้าร่วมรับมอบนโยบายและร่วมงานวันสถาปนาส านักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ 55 ปี ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่  

23 พฤษภาคม 2561 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ พุทธมลฑล จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
12. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการท าบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐ” ณ ที่พักสงฆ์ไอร์บาลอ หมู่ที่ 6 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่  

6 มิถุนายน 2561 
13. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
14. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง vip นราธิวาส กับ vip กรมพละศึกษา ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ณ สนามอบ  

จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
15. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทยเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 

15 
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นครศรีธรรมราช 1. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 
2. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์         

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
3. เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
4. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
6. เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
7. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด ณ บริเวณวัดพระมหาธาต ุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช เมื่อวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2561 
8. เข้าร่วมโครงการข้าราชนครศรีฯ มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
9. เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี 2561 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 และ 20 มิถุนายน 2561 

และ 4 และ 18 กรกฎาคม 2561  
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
12. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

13. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

14. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

15. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทองพุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
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16. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
และวันที่ 5 กันยายน 2561 

17. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 

กระบี่ 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงเป็น “วิศิษฏ์
ศิลปิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  

2. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่  
6 เมษายน 2561 

3. เข้าร่วมกิจกรรมเทศมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  
5 เมษายน 2561  

4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดกระบี่ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 
7. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561” การท าบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
8. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดกระบี่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
9. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
10. เข้าร่วมกิจกรรมบนัทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
11. เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

 
 

14 



- 48 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

12. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

13. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

14. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 

พังงา 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
2. เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
3. จัดท าคู่มือระเบียบส านักงานสถิติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการ แ ก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
4. เข้าร่วมกิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 จังหวัดพังงา ประจ าปี 2561 ภายใต้ค าขวัญ  

“ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านภัยยาเสพติด”  
6. เข้าร่วมกิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day โดยการเก็บขยะบริเวณถนนสายพังงา – ทับปุด 

6 

ภูเก็ต 1. เข้าร่วมรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

2. เข้าร่วมพิธีวันร าลึก 105 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สวนสาธารณะ
เขารัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

3. เข้าร่วมพิธีสรงน้ าพระและรดน้ าขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 
4. เข้าร่วมพิธีในงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกรฮ่ายเหล็ง) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 
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6. เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง และร่วมพิธีในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดวิชิตสังฆาราม ต.ตลาดใหญ ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

7. เข้าร่วมอบรมโครงการจังหวัดคณุธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2   
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

8. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหวัใจ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

9. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ และโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนคร
ภูเก็ต และบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

10. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน 67 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี 
(ลานมังกร) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

11. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารคอซิมบี้ โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

12. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

13. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “เพลงสดุดีพระแม่เจ้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

สุราษฎร์ธานี 1. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
2. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 
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3. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 

4. เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
5. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 
6. เข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
7. เข้าร่วมพิธีวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
9. เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่  

22 พฤศจิกายน 2560 
10. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
11. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
12. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจ าลอง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 
13. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
14. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 
15. เข้ารว่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 
16. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจ าปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  

10 กุมภาพันธ์ 2561 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
18. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 
19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 
20. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
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21. เข้าร่วมกจิกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
22. เข้าร่วมกิจกรรม “ออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ” ข้าราชการจากนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธของเดือน 
23. เข้าร่วมงานอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
24. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
25. เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 
26. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดธรรมบูชา อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  
28 เมษายน 2561 

27. เข้าร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนที่ จ.ระนอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 3 ส านักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 11 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

28. เข้าร่วมภารกิจภายในกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยประทับแรม ณ เขื่อนรัชประภา ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 

29. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจังหวัด และประเทศใสสะอาด ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

30. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวสิาขบูชา วนัส าคัญของโลก ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
31. เข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนความปลอดภัยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
32. เข้าร่วมประชุมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 
33. เข้าร่วมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
34. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
35. เข้าร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ประชาสามัคคี เมืองคนดีวิถีธรรม” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
36. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
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37. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานส าคัญ 9 แห่ง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 
38. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยท าขาเทียมพระราชทานฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 
39. เข้าร่วมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561   
40. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงาน

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
41. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดกลางใหม่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
42. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561    
43. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะเกาะล าพู เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
44. เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ริมแม่น้ าตาปี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561    
45. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  

28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
46. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  

28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
47. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
48. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
49. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิม 

พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  
50. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ณ วัดกลางใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
51. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ สนามศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
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52. เข้าร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

53. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561    

54. เข้าร่วมพิธีมอบเงินใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 
55. เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 
56. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
57. เช้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 

ชุมพร 1. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ณ วัดโพธิการาม อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยแถวจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ 
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่า
การอ าเภอเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

4. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระเมรุมาศจ าลอง โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันรวมน้ าใจจังหวัด

ชุมพร  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
7. เข้ารว่มพิธีมอบทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชุมพร ณ อาคารหอประชุม สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมือง  
จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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8. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง  

จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) ณ สะพานท่านาสังข์ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๓ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
13. เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง

ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ พระต าหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร  เมื่อวันที่  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดโพธิการาม ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

15. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรมุาศจ าลอง และพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ณ บริเวณมณฑลพิธีพระเมรุมาศจ าลอง โครงการพัฒนา
พ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

16. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติเผยแพร่พุทธธรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ วัดราชบูรณะ (พระอารามหลวง) ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่  
2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยัมงคลแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระบรมธาตุสวี ต.สว ีอ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

18. เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการท าความสะอาด” ประจ าปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสที่จะจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘  
ณ บริเวณชายหาดและลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลปากน้ าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

19. เข้าร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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20. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

21. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย” ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2561 

22. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย” ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา  
หน้าเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  

23. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมบ้านท่าตะเภา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
24. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย” ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่

ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  
25. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  

ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
26. เข้าร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชุมพร” ณ สนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
27. เข้าร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าอาคาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 
28. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
29. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 
30. เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ประจ าปี 2561 ณ หอประชุม

จังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
31. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส าคัญ
สากลของโลก ประจ าปี 2561 ณ วัดโพธิการาม ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

32.  
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33. เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

34. เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2561 ภายใต้แนวคิดและค าขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  

35. เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ แปลงปลูกป่า
ชายเลน ในเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

36. เข้าร่วมกิจกรรมปูพ้ืนไม้ เพ่ือบูรณะสะพานไม้เคี่ยมในพ้ืนที่โครงการหนองใหญ่ ตามพระราชด าริ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ 
ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 

37. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดสุทธาวาสธาราม (วัดประเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

38. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ห่มผ้าพระบรมธาตุสวีที่ชุมพร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

39. เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้แก่บุคคลใน
ส านักงาน ณ ห้องประชุมส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

40. เข้าร่วมพิธีการจัดงานสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2561  
“งานขบวนแห่เทียนพรรษาวิถีพุทธ” ณ วัดคูขุด ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

41. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัด
ชุมพร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

42. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าส านักงานเทศบาลเมือง
ชุมพร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

43. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
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44. เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ให้แก่บุคคลในส านักงาน ณ ห้องประชุมส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

45. เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

46. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

47. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมและองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกต ต.ท่าตะเภา  
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

รวม 789 
 


