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บทน ำ 
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กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ธันวำคม ๒๕๖1 

      ก 



 
 

สำรบัญ 
 
เรื่อง                     หน้ำ 

บทน ำ                          ก 

สำรบัญ                                ข 

1. ทีม่ำ                    1 

2. หลักกำรเหตุผล                  2 

3. ควำมเชื่อมโยงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตประพฤติมิชอบ     6      
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กับกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ  

4. แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตประพฤติมิชอบ              9     
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562       

 

      ข 



 
 

แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
1. ที่มำ 

กำรทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยเป็นปัญหำที่สั่งสมมำนำน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมมั่นคงของประเทศ รวมถึง
ภำพลักษณ์ และควำมเชื่อมั่นต่อสำยตำของประชำคมโลก กำรทุจริตคอร์รัปชัน คือ “กำรใช้อ ำนำจ ที่ได้รับมอบหมำยในทำงที่ผิด เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว” (สมเด็จพระ
สันตะปำปำ. 2000:2) สำเหตุของกำรทุจริตคอร์รัปชันในภำครัฐมำจำกกฎหมำยหรือระเบียบกำรปฏิบัติงำนมีช่องว่ำง ขำดผู้น ำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี กำรใช้อ ำนำจของ ผู้มี
อิทธิพล ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำนรำชกำรมีหลำยขั้นตอน กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำสู่ระบบ เน้นด้ำนควำมรู้ไม่มุ่งเน้นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีระบบอุปถัมป์
ในหน่วยงำนรำชกำร ข้ำรำชกำรขำดคุณธรรมจริยธรรม “กำรกระท ำทุกอย่ำงที่เป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นกำรกระท ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้อ ำนำจและอิทธิพลที่มีอยู่
ในต ำแหน่งหน้ำที่ หรืออำศัยฐำนะต ำแหน่งพิเศษที่ตนมีอยู่ในกิจกำรสำธำรณะรวมทั้งกำรรับสินบนด้วย” (มีร์ดำล อ้ำงใน พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. 2544:31) กำรทุจริต   
คอร์รัปชันในสังคมไทย เป็นปัญหำที่รัฐบำลได้หำแนวทำงป้องกันและปรำบปรำมเพ่ือให้ปัญหำดังกล่ำว ลดน้อยลงหรือหมดไปจำกสังคมไทย ประก อบกับ
องค์กรควำมโปร่งใสสำกล (Transparency International : TI) คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ประจ ำปี 2560 โดยประเทศไทยได้คะแนน  
37 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 96 จำกกำรจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ล ำดับสูงขึ้นจำกปี 2559 ที่ประเทศไทย
ได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3               
(พ.ศ. 2560 – 2564) และเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติ      
โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เสนอ 
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2. หลักกำรเหตุผล 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ล้วนเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำรำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 63 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ   
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ป ัญ ห ำ ก ำ ร ท ุจ ร ิต ป ร ะพฤ ต ิม ิช อบ  น โ ย บ ำ ย ป ้อ ง ก ัน แ ล ะป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ท ุจ ร ิต ป ร ะพฤ ต ิม ิช อบ  ข อ ง พล เ อก ป ร ะย ุท ธ ์ จ ัน ท ร ์โ อ ช ำ  ข ้อ  1 0  
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต ประจ ำปี      
พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ  
มิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ควำมรู้แก่ประชำชน      
ถึงอันตรำย ที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ต่อต้ำนหรือชี้เบำะแส โดยได้รับควำม
คุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แนวทำงที่ 6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำ ล และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับโดยเฉพำะกำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดขึ้ น รวมทั้งสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
ชุมชน ประชำชน และภำคีต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรสอดส่อง เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบำะแสกำรทุจริต และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคส่วนอ่ืนๆ 
โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
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2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไว้ 10 ด้ำน อันรวมถึง
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 เรื่องกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ค รอบคลุมเรื่องกำรลด
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคือ เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้ สูงขึ้น โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำคือ 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ตลอ ดจนปฏิรูป
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

2.4 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือมุ่งสู่ “ประเทศไทย 
ใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยมีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์คือ “ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50” ภำยใต้ยุทธศำสตร์หลัก 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

2.5 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร

และหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งใน
ฐำนะตัวกำรผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่น ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม  
ก ำกับดูแล กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่ำงเคร่งครัด 
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ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำง
อำญำแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด ำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มำซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และ   
ข้อ ๔ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 

2.6 นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ โดยก ำหนดไว้ใน
นโยบำย ข้อที่ 10 ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนในภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำคและท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำน
ภำครัฐที่มีอ ำนำจหน้ำที่ซ้ ำซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทำงกำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย  โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรในภำครัฐให้เหมำะสม  และเป็นธรรม  
ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะท่ีเป็นศูนย์กลำง และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนกำรด ำเนินกำรของภำคธุรกิจ เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะด ำเนินกำรแต่งตั้งแต่เฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็น และตำมกฎหมำยเอื้อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณได้โดยเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอนระยะเวลำด ำเนินกำรที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีก เลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจ
โดยมิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริตกำรสูญเสียโอกำส หรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะนักลงทุนในระยะเฉพำะหน้ำจะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำน
กำรท ำธุรกิจกำรลงทุน และด้ำนบริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวันเป็นส ำคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรเชิงรุกทั้งในรูปแบบ กำรเพ่ิมศูนย์รับเรื่องรำ วร้องทุกข์จำก
ประชำชนต่ำงจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังส่วนกลำงศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรหลำกหลำย ซึ่งจะจัดตั้งตำมที่ชุมชนต่ำงๆ เพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวก กำรให้บริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบศูนย์บริกำ รร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และมีระบบบูรณำกำร 

10.4 เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้ง และโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกันกำรแทรกแซงจำกนักกำรเมืองและส่งเสริมให้มีกำร
น ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ 

10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร และควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด 
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ยกเลิก หรือแก้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต 
อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐ
ทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญ วำระเร่งด่วนแห่งชำติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำนทั้งจะเร่งรัดกำรด ำ เนินกำรต่อผู้กระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนของรัฐ และเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน ทั้งจะน ำ
กรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอ บ กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ เป็นบรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือ
คู่มือในกำรปฏิบัติรำชกำร 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำงๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้ ำระวัง ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวำง 

2.7 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีพ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้บุคลำกรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้มีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เน้นกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในสังกัดให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังปัญหำกำรทุจริต และกำรพัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตให้ได้ ผลอย่ำงยั่งยืน เพ่ือให้
กระทรวง “ดิจิทัลฯใสสะอำด ปรำศจำกทุจริต” โดยมียุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนี กำรรับรู้กำรทุจริต 

2.8 แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้
เหตุผลอย่ำงรอบคอบ รอบด้ำน เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
ร่วมป้องกันกำรทุจริต มีจิตอำสำช่วยเหลือสังคม ภำยใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้ำนทุจริต” โดยมียุทธศำสตร์ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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3. ควำมเชื่อมโยงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กับยุทธศำสตร์ แผนต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2560 

 

หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ 

 
                มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถงึอันตรายที่เกดิจากการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2580) 

 

        ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร         

.                                   จัดการภาครัฐ 
แนวทางท่ี 6 ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใหสู้งข้ึน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ “ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50” 
 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 

ยกระดับเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อตาน

การทุจริต 

สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 

พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก 

ปฏริูปกลไกและกระบวนการ 

การปราบปรามการทุจริต 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต(Corruption Perception 

Index : CPI) ของประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติ    มิชอบ  ระยะที่ 3 

 
 

ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ท่ี 69/2557 

 
 

เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ 5 ข้อ 

 

แผนปฏิบตัิกำรปอ้งกัน        
กำรทจุรติฯ ดศ. 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาระบบปอ้งกันการ

ทุจริตเชิงรุก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยกระดับคะแนนดัชนี การ

รับรู้การทุจริต 

 แผนปฏิบั ติการ การส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมการป้องกัน

แล ะป ร าบปร ามกา ร ทุ จ ริ ต

ประพฤติมิชอบ ของ สสช. ระยะ 

5 ป ี  (พ.ศ.2560 - 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับเจตจ านงใน

การต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

พัฒนาระบบป้องกันการ

ทุจริตเชิงรุก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perception Index : CPI) 

ของประเทศไทย 

          นโยบายและทศิทางการขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ข้อที่ 10 ดังนี ้
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4. แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

เป้ำประสงค์ 

                   “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้ำนทุจริต” 
 

1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต 
รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดให้ เห็นแก่ประโยชน์             

 

   2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหนำ้ที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  
      และไม่ยอมรับกำรทุจรติ 

    3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
 

   4. เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

   6. เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีกำรกระท ำผิดวินัย 

 
 

    5. เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ     
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 
 

   7. สร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งควำมพอเพียงและองค์กรแห่งควำมมีธรรมำภิบำล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  

สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ยกระดบัเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
ยกระดับคะแนนดัชนี กำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) 

 

เป้ำประสงค์ 

1. ปรับฐำนควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรให้มีค่ำนิยม
ร่วมต้ำนกำรทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสร้ำงกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ 
2 บูรณำกำรและเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กรในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
3. เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหำกำร
ทุจริต และร่วมต้ำนทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

1. ผู้บริหำรมีกำรแสดงเจตจ ำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร 
2. ผู้บริหำรมีกำรแสดงเจตจ ำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
3.  ติ ดตำมกำรปฏิบั ติ ต ำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและจรรยำ
ข้ำรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรทุกระดับ 

1. เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้
เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริต
ให้มีประสิทธิภำพ 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น 

ยกระดับค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
 

กจิกรรม /โครงกำร        

 

1. โครงกำร สสช. ปันรัก ปันสุข 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกต่อสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
3. กำรจัดท ำบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสำร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำร
ทุจริต 
4. โครงกำรจัดท ำสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อเผยแพร่ 
5. โครงกำรหนึ่งหน่วยงำนหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
6. โครงกำรประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต 
7. โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรเสริมสร้ำงวินัยและ
ป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่” 
8. โครงกำรอบรมในเรื่อง “กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” 
9. โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร 
10. โครงกำร “1 หน่วยงำน 1 เครือข่ำย” 
11. จัดโครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร ภำยใต้
แนวคิด “เคำะประตูบ้ำนต้ำนโกง” 
12. โครงกำรให้ควำมรู้กับเครือข่ำย “ข้ำรำชกำรไทยไร้
ทุจริต” ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
13. โครงกำรอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) 
 
 
 
 

1. โครงกำรประกำศเจตนำรมณ์ “สุจริต
ตำมรอยพ่อ ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อ
เสริมสร้ ำงบุคลำกร ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ  
2. โครงกำรเผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ 
เพื่อเสริมสร้ำงบุคลำกร ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ตำมช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงน้อย 2 
ช่องทำง 
3. โครงกำรติดตำมกำรปฏิบัติ ตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และจรรยำข้ำรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีใน
องค์กรทุกระดับ 

1. จัดท ำนโยบำย/มำตรกำร เพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใสตำม
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีในองค์กรทรำบและถือ
ปฏิบัติ อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 
2. โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
      - กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น 
3. มีกำรทบทวนระเบียบภำยใน ในเรื่อง
กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
4. กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
5. แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำป ี

1. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ของ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เป้ำประสงค ์
๑. ปรับฐำนควำมคิดเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต 
๓. ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
๔. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

1. ปรับฐำนควำมคิด
ของเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร
ให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำน
กำรทุจริต มีจิตส ำนึก
สำธำรณะ และสำมำรถ
แ ย ก แ ย ะ ร ะ ห ว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตน
แ ละ ผล  ป ร ะ โ ยช น์
ส่ วนรวม  และสร้ ำ ง
กระบวนกำรกล่ อม
เกลำทำงสังคม ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จริ ตอ ย่ำงเ ป็น
ระบบ 

2
2. บูรณำกำรและเสริม
พลังกำรมีส่วนร่วมของ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร ใน
กำรผลัก  ดันใ ห้ เกิ ด
สังคมที่ ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
 
 

1.โครงกำร สสช.              
ปันรัก ปันสุข  
 
 

 

1. จ ำนวนกิจกรรม       
ที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละ 2 กิจกรรม 

-     สลก.(กปส.) 

2.โครงกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกต่อสถำบัน
ช ำ ติ  ศ ำ ส น ำ 
พระมหำกษัตริย์ 
 
 
 

2. จ ำนวนกิจกรรมที่
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ น
โครงกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกฯ 

อย่ำงน้อย 
ปีละ 4 กิจกรรม 

-     สลก.(กปส./
กกจ.) 

 

3.  กำรจั ดท ำบอร์ ด 
“NSO โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

3. จ ำนวนหน่วยงำน
ที่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
บ อ ร์ ด “ NSO 
โปร่งใส” 

อย่ำงน้อย 
60  หน่วยงำน 

-     ศูนย์/ส ำนัก 
สถิติจังหวัด 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

3. เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร
ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหำกำรทุจริต และ
ร่วมต้ำนทุจริตในทุก
รูปแบบ 

 

4. โครงกำรจัดท ำสื่อ
รณรงค์ ในเรื่ อ ง วินั ย 
คุณธรรม จริ ยธรรม 
และกำรป้องกันกำร
ทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4 .  จ ำ น ว น ช่ อ ง
ทำงกำรเผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม
และกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

อย่ำงน้อย 
 2 ช่องทำง 

 

-     สลก.(กนต./ 
กคธ./กปส.) 

5 .  โ ค ร ง ก ำ ร ห นึ่ ง
หน่วยงำนหนึ่งกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

5. จ ำนวนกิจกรรมที่
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ น
โคร งก ำรส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
60  

กิจกรรม 
 

-     ศูนย์/ส ำนัก 
สถิติจังหวัด 

6. โครงกำรประยุกต์
ห ลั ก ป รั ช ญ ำ ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง            
เป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 

6. จ ำนวนครั้งของ
ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม              
ต ำ ม หลั ก ป รั ช ญ ำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

5,000 
บำท 

    นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

7 .  โ ค ร ง ก ำ ร อ บร ม
ห ลั ก สู ต ร  “ ก ำ ร
เสริ มสร้ ำ งวิ นั ยและ
ป้องกันกำรกระท ำผิด
วินัยให้กับข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่” 

7. จ ำนวนครั้งของ
ก ำ ร จั ด อ บ ร ม
ห ลั ก สู ต ร  “ ก ำ ร
เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง วิ นั ย              
แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก ำ ร
กระท ำ ผิ ด วิ นั ย ใ ห้  
กับข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่” 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

1,500 
บำท 

    สลก.(กนต.)/
นว.(พบ.) 

 

8 .  โ ค ร ง ก ำ ร อ บร ม                  
ในเรื่อง “กำรประเมิน
คุณธร รม และควำม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
หน่วยงำนภำครัฐ” 

8. จ ำนวนครั้งของกำร
จัดอบรมในเรื่อง “กำร
ประเมินคุณธรรมและ             
ควำมโปร่ งใสในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
หน่วยงำนภำครัฐ” 
 
 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

3,500 
บำท 

    สลก.(กคธ.) 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

 9. โครงกำรอบรม
คุณธรรม จร ิยธรรม 
กำรป้องกันกำรทุจริต
ให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร 

 

9.จ ำ น ว น ค รั้ ง              
ของกำรจั ดอ บ ร ม
คุณธรรมจริยธรรม 
ก ำ ร ป ้อ ง ก ัน ก ำ ร
ทุจร ิต ให้เจ้ำหน้ำที่
ในองค์กร 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

5,000 
บำท 

    นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.). 

1 0 . โ ค ร ง ก ำ ร        
“ 1  ห น่ ว ย ง ำ น         
1 เครือข่ำย ” 

10.จ ำนวนเครือข่ำย
ภำย ใ ต้ โ ค ร งก ำ ร 1 
หน่วยงำน 1 เครือข่ำย 

3 เครือข่ำย 

 
15,000 

บำท 
    ศูนย์/ส ำนัก 

11. จั ดโครงกำรใ ห้
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กร ภำยใต้แนวคิด 
“เคำะประตูบ้ำนต้ำน
โกง” 

11. จ ำนวนครั้งกำร
จัดโครงกำรให้ควำมรู้
แ ก่ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ใ น
อ ง ค์ ก ร  ภ ำ ย ใ ต้
แนวคิด “เคำะประตู
บ้ำนต้ำนโกง” 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

 
 

5,000 
บำท 

 

    สลก.(กคธ.) 

1 2 . โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้           
ควำมรู้ กั บเครื อข่ ำย 
“ข้ ำ ร ำชก ำ ร ไทย ไ ร้
ทุจริต” ของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำต ิ

12 .  จ ำ น ว น ค รั้ ง   
ของกำรให้ควำมรู้กับ
เ ค รื อ ข่ ำ ย 
“ข้ำรำชกำรไทยไร้
ทุ จ ริ ต ”  ข อ ง
ส ำ นั ก ง ำ น ส ถิ ติ
แห่งชำติ 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

 
 

5,000 
บำท 

 

    นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

 

13. โครงกำรอบรม
ห ล ัก ส ูต ร  “ ผ ล 
ป ร ะ โ ย ช น ์ท ับ ซ ้อ น 
(Conflict of Interest)” 

13. จ ำนวนครั้ง ของ
กำรจัดอบรมหลักสูตร 
“ผล ประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest)” 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

1,500 
บำท 

    นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป้ำประสงค ์
๑. ผู้บริหำรมีกำรแสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อเจ้ำหน้ำทีใ่นองค์กร 
๒. ผู้บริหำรมีกำรแสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
3. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและจรรยำข้ำรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรทุกระดับ   

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

1. ผู้บริหำรมีกำรแสดง
เจตจ ำนงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่
ในองค์กร 
 
2. ผู้บริหำรมีกำรแสดง
เจตจ ำนงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
 

 

1. โครงกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ “สุจริต
ตำมรอยพ่อ ขอท ำดี
เพื่ อแผ่นดิน” เพื่ อ
เสริมสร้ำงบุคลำกร 
ส ำ นั ก ง ำ น ส ถิ ติ
แห่งชำต ิ

 

1. จ ำนวนครั้งของ
ก ำ ร จั ด โ ค ร ง ก ำ ร
ประกำศเจตนำรมณ์ 
“สุจริตตำมรอยพ่อ 
ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” 
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง
บุคลำกร ส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ 

 
 

อย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง 

 

-     สลก.(กคธ./ 
 กชอ./กสบ./ 
 กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

2. โครงกำรเผยแพร่
ประกำศเจตนำรมณ์ 
เพื่อเสริมสร้ำงบุคลำกร 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ตำมช่องทำงต่ำงๆ 

 

2. จ ำนวนช่องทำง 
กำรเผยแพร่ประกำศ
เจตนำรมณ์ 

 
 

อย่ำงน้อย                
2 ช่องทำง 

 

- 
 

    สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

เป้ำประสงค ์
๑. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
๒. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต 
3. เพื่อปอ้งกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

1.เพื่อพัฒนำกลไก
กำรป้องกันกำรทุจริต
ใ ห้ เ ท่ ำ ทั น ต่ อ
ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร
ทุจริต 
 
2 . เ พื่ อ พั ฒ น ำ
กระบวนกำรท ำงำน
ด้ ำ น ก ำ ร ป้ อ ง กั น   
กำรทุจริต ให้สำมำรถ
ป้องกันกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 
 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกำรทุจริตขึ้น 

 

1 . จั ด ท ำ น โ ย บ ำ ย /
มำตรกำร เพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสตำม
แนวทำงกำรประเมิน
คุณธร รม และควำม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ 
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กรทรำบและถื อ
ปฏิบัติ 

1 . จ ำ น ว น ช่ อ ง
ท ำ ง ก ำ ร เ ผ ยแ พ ร่
นโยบำย/มำตรกำร 
เพื่อพัฒนำหน่วยงำน
ให้มีคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสตำมแนว
ท ำ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและควำม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
หน่วยงำนภำครัฐ 

 

อย่ำงน้อย                
2 ช่องทำง 

 

-     สลก.(กคธ.) 
 

 2. โคร งก ำรยก ย่อ ง            
เชิดชูคนดีศรี สสช. 
- กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ ำรำชกำรพลเรื อน
ดีเด่น 

 

2 . ร ะ ดั บ ค ว ำ ม 
ส ำ เ ร็ จ ข อ ง ก ำ ร
ด ำ เนิ น โครงกำร                 
ย ก ย่ อ ง ค น ดี ศ รี 
สสช. 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 
 

    สลก.(กกจ.) 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

 3. ทบทวนระ เบียบ
ภำยใน ในเรื ่อ งกำร
ป ้อ ง ก ัน ก ำ ร ม ีผ ล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกร ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 

3 . จ ำ น ว น ค รั้ ง               
ข อ ง ก ำ ร ท บ ท ว น
ระเบียบภำยใน ใน
เ รื ่อ ง ก ำ ร ป ้อ ง ก ัน
กำรม ีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

 

ปีละครั้ง 
 

1,000 
บำท 

    สลก.(กนต./
กคธ.) 

4. กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

4. ระดับควำม ส ำเร็จ
ใ น ก ำ ร จั ด ท ำ ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ควบคุมภำยใน 

 
 

ร้อยละ 100 -     สลก.(กยง.) 
 

5. แผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 

5. ระดับควำม ส ำเร็จ
ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ      
ง ำ น ต ำ ม แ ผ น ที่
ก ำหนด 

 
 

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบในแต่
ล ะ เ รื่ อ งต ำม ที่
ก ำหนดในแผน 

-     ตส. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

เป้ำประสงค ์

๑.  ยกระดับค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
          ระยะเวลำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค. 62 – มี.ค. 62) 

ไตรมำสที่ 3        
(เม.ย.62 – มิ.ย. 62) 

ไตรมำสที่ 4        
(ก.ค. 62 – ก.ย. 62) 

ยกระดับค่ำคะแนน
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและควำม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
หน่วยงำนภำครัฐ 

1.โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
หน่ วยงำนภำค รั ฐ 
(Integrity&Transpare
ncyAssessment–ITA)  
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 

1 . ร ะ ดั บ ค ว ำ ม 
ส ำ เ ร็ จ ของกำ ร
ด ำ เ นินกำรตำม
โครงกำรประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำ เ นินงำน
ขอ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ภำครัฐ 

 

รอ้ยละ 80 -     ศูนย์/ส ำนัก 
สลก.(กคธ.) 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                                ผู้อนุมัติแผน 

                (นำยภุชพงค์  โนดไธสง) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 



 

 

 

 

 

 

ตามแผนปฏบิัติการ
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

รายงานผลการดาํเนินการ 
แผนปฏบิัติการ การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

กลุ่มคุ้มครอง
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
โทร. 0 2142 1327 
 

 

สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

คุ้มครองจริยธรรม สํานักงานเลขานุการกรม  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

0 2142 1327 , 0 2143 1384 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตามที่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน
ขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทําผิดวินัย 
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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และเพื่อให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ    
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กําหนด สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 1.จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(กปส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 

2.จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

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

2.บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร  ในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุก
รูปแบบ 

3.การจัดทําบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
เ พื่อเผยแพร่ เอกสารเ กี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 

3.จํานวนหน่วยงานที่ได้ดําเนินการ
จัดทําบอร์ด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
60 หน่วยงาน 

 

ศูนย์/สํานัก 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดทําสื่อรณรงค์ในเรื่อง 
วิ นัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จํานวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

60 กิจกรรม 
 

ศูนย์/สํานัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระทําผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จํานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระทําผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่” 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

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

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จํานวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 

9.จํานวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ). 

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

3 เครือข่าย 
 

ศูนย์/สํานัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จํานวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

12.โครงการให้ความรู้ กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จํานวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

 

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

13.จํานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest)” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ 
 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1. โครงการประกาศเจตนารมณ์     
“สุ จริ ตต ามรอย พ่อ  ขอ ทํ า ดี เ พื่ อ
แผ่นดิน” 

1.จํานวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดี
เพื่อแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จํานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 
 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้ 
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 
2.เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 

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

1.จํานวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
 
 
 

2.ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 
 

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

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จํานวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความสําเร็จในการจัดทําการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจําปี 5.ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่กําหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
กําหนดในแผน 

 

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

 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 80 ศูนย์/สํานัก 
สลก.(กคธ.) 
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สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

1.ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 
มีจิ ตสํ า นึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะ
ระหว่ างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสร้างกระบวน 
การกล่อมเกลาทางสังคม
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริ ต
อย่างเป็นระบบ 
 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1 .จํ านวนกิจกรรมที่ไ ด้
ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

สลก.
(กปส.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

2 กิจกรรม 
 

3 กิจกรรม ๑.๑ กิจกรรม ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จํากัด ณ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 
๑.๒ กิจกรรม สสช. ปันรักเหลือ-ขอ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ทรงเจริญพระชนมายุ 
64 พรรษา 2 เมษายน 2562 
1.3 กิจกรรม สสช. แบ่งปันความสุข     
ให้น้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปร เมนทรร ามาธิ บ ดี ศรี สิ นทร       
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

2.บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ นอ ง ค์ ก ร  
ในการผลัก ดันให้ เ กิด
สั งคม ที่ ไ ม่ทน ต่อการ
ทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่ เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่ วม ต้ าน ทุจริ ต ใน ทุก
รูปแบบ 

ใ น โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล พ ร ะ ร า ช พิ ธี         
บรมราชาภิเษก 

 
2 . โครงการ เสริมสร้ า ง
จิตสํานึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2 .จํ านวนกิจกรรมที่ไ ด้
ดํา เ นินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตสํานึกฯ 
 

สลก.
(กปส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

4 กิจกรรม 

16 กิจกรรม 2.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยอัญเชิญ 
พระบรมฉายาลักษณ์ ขึ้นประดิษฐาน      
ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้      
สีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม 
2.2 งานพระราชพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวัง 
สราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 
2561 เมื่อวันจันทร์ที่1 ตุลาคม 2561 
2 .3  กิจ ก ร รม ปั ่น จัก ร ย าน  “Bike 
อุ่นไอรัก” 
2.4 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปาทาน เ นื่องในวันคล้ าย      
วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2561 

2 . 5  ร ่ว มพระร าช พิธ ีท ร ง บํา เ พ ็ญ   
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพล   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 
2561 

2 . 6  ร ่ว ม ล ง น า มถว าย พร ะพ ร ใ น       
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 
2.7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
แ ด่ พ ร ะบา ทสม เ ด็ จพ ร ะปร มิ นท ร          
มหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       
“พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” 

2.8 พิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศล       
อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลั ย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร          
มหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร         
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

2.9 ร่ วมพิธี วางพานพุ่มถวายบังคม     
พระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราช
พิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ     
แห่งราชอาณาจักรไทย 
2.10 พิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวาย พระบาทสมเ ด็จพระนั่ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย
ม งค ล  สม เ ด็ จพ ร ะน า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2562  
2.11 จั ด พิธี ถว ายพระพรชั ยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอ ยู่หัว  และลงนามถวายพระพร       
ชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

2.12 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการ ที่ ดีและพลั งของแผ่น ดิน 
ประจําปี พ.ศ. 2562  
2.13 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน   
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมธงชาติ  และธงตราสัญลักษณ์     
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2.14 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน  
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุ ธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ นี    
พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ 
2.15 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน    
พร ะฉ าย าลั กษ ณ์ พร ะบาทสม เ ด็ จ            
พระ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  พร้ อมธ งช า ติ คู่ กั บ            
ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
2.16 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน   
พระฉายาลักษณ์ พร้อมธงชาติ และ     
ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

3.การจัดทําบอร์ด “NSO 
โปร่ ง ใส” เ พื่อเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 

3.จํานวนหน่วยงานที่ได้
ดําเ นินการจัดทําบอร์ด
“NSO โปร่งใส” 

ศูนย์/
สํานัก 
สถิติ

จังหวัด 

อย่างน้อย 
60 

หน่วยงาน 
 

64 
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

9 
 หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค 

55 
หน่วยงาน) 

3. ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
ส ล ก . แ ล ะ สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด 
ดําเนินการจัดทําบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
เ พื่อเผยแพร่ เ กี่ยวกับเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  
 
 
 
 
 

4.โครงการจัดทําสื่อรณรงค์
ในเรื่ อง วิ นัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4 .จํ านวนช่ องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

สลก.
(กนต./
กคธ./
กปส.) 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

7 ช่องทาง 4.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1) เรื่องเผยแพร่ความรู้ เ พื่อเสริม 

สร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัย    
แก่บุคคลในสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2) โปสเตอร์ เรื่อง ค่านิยมการให้
และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) โปสเตอร์ เรื่อง “ปิดปุ่มโกง” 
เดือนละ 1 ครั้ง 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

4) โปสเตอร์เผยแพร่เนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา 
วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  
4 .2 เผยแพร่ ใน เว็บ ไซ ต์  nso.go.th 
เว็บไซต์ webintranet.nso.go.th และ
เว็บไซต์ ethics.nso.go.th 
4.3 ปิดประกาศที่บอร์ด NSO โปร่งใส 
4.4 เผยแพร่ ใน  Facebook NSO 
Stopcorrupt ion 
4.5 ปิดประกาศที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
4.6 จัดทํา Backdrop และ Roll up 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 

1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น 

2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการ    
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร   

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

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7) จรรยาข้าราชการ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ       
 

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

5 .จํ านวนกิจกรรมที่ไ ด้
ดํา เ นินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ศูนย์/
สํานัก 
สถิติ

จังหวัด 

60 
กิจกรรม 

 

822 
กิจกรรม 

5. ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
สลก. และสํานักงานสถิติจังหวัด ได้จัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

6.โครงการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 

6.จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 6. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การปลูก
ป่าตามรอยพ่อ ให้แก่เจ้าหน้า ที่ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

จํานวน 66 คน  
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

7.โครงการอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระทําผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จํานวนครั้งของการจัด
อบ รมหลั ก สู ต ร  “ก า ร
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระทําผิดวินัยให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่” 

สลก.
(กนต.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

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

8.โครงการอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

8.จํานวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐ” 
 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 8. จัดอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน      
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่
คณะทํ างานประ เ มิ น คุ ณธรรมและ        
ความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง     
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริ ยธรรม การ ป้ อง กั น     
การทุ จริ ตให้ เจ้ าหน้ า ที่      
ในองค์กร 

9.จํ านวนครั้ ง ของการ     
จั ด อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรม การ ป้อง กัน   
การทุจริ ตให้ เจ้ าหน้า ที่    
ในองค์กร 
 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ณ ห้องอบรม 4 สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 
2561 
 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 

10.จํานวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน     
1 เครือข่าย” 

ศูนย์/
สํานัก 

3 
เครือข่าย 

 

12 
เครือข่าย 

10. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/กอง) มีการ
จัด ตั้ง เครือ ข่ายเ พื่อการบริหารงาน        
ที่โปร่งใส ดังนี้ 
  ๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  ๒) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
  3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
  4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
  5) กองสถิติพยากรณ์ 
  6) กองสถิติเศรษฐกิจ 
  7) กองสถิติสาธารณมติ 
  8) กองสถิติสังคม 
  9) กองบริหารจัดการระบบสถิติ 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

  10) สํานักงานเลขานุการกรม 
  11) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

11.จัดโครงการให้ความรู้
แ ก่ เจ้ าหน้า ที่ ในองค์กร 
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จํานวนครั้งของการจัด
โคร งการ ให้ คว ามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง” 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 11) โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต ณ ห้องอบรม ๑ สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 
 

12.โครงการให้ความรู้   
กับเครือข่าย “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต” ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จํานวนครั้งของโครงการ   
ให้ ค วามรู้ กั บ เครื อข่ าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ข อ ง สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ 
แห่งชาติ 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 12) โครงการส่ง เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ณ ห้องอบรม 4 สํานักงาน 
สถิติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 
2561 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

13.โครงการอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 
(Conflict of Interest)” 

13.จํ านวนครั้ งของการ     
จั ด อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
“ผลประโยชน์ ท ับ ซ ้อ น 
(Conflict of Interest)” 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 13) โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต ณ ห้องอบรม ๑ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดี
เพื่อแผ่นดิน” 

1.จํานวนครั้งของการจัด
โครงการประกาศเจตนารมณ์ 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทําดี
เพื่อแผ่นดิน” 
 
 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 1. ผู้ บริหารสํ านักงานสถิ ติแห่ งชาติ    
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอทําดีเ พื่อแผ่นดิน ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต”ประจํา ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ
สํ า นักงานส ถิ ติแห่ งชา ติ  ทราบและ 
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ประกาศ        
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทาง
ต่างๆ 

2.จํานวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์ 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

5 ช่องทาง 2. มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์ 
ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ .  2562    
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

2.1 เว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

2.2 เว็บอินทราเน็ทสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th 

2.3 เว็บไซต์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th 

2.4 Facebook : Nso Stopcorruption 
2.5 Facebook : สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

1.เพื่อพัฒนากลไกการ
ป้อง กันการ ทุจ ริ ต ให้ 
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

1 . จั ด ทํ า น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม

1.จํานวนช่องทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
มาตรการ เ พื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 

สลก.
(กคธ.) 

 
 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 
 
 

2 ช่องทาง 
 
 
 

1. จัดทําประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เ พื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส            
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทํางานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้ มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมิน
คุ ณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
เผยแพร่ ให้ เจ้ าหน้าที่    
ในองค์ กรทราบและ      
ถือปฏิบัติ 
 
2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช. 
 
-กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ าราชการพลเรื อน    
ดีเด่น 
 

และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเ มิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
2.ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กกจ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เ พื่อให้ เจ้ าหน้า ที่
อง ค์กร ถือปฏิ บั ติ  และเผยแพร่ทาง
ช่องทาง ดังนี้ 

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

2.1 ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการ 
พล เรื อน ดี เ ด่น  ของสํ า นักงานส ถิ ติ
แห่งชาติ ประจําปี  พ.ศ.  2561 ซึ่ง 
ผู้ ไ ด้รับการคัดเลื อกเ ป็นข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561 
จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
• นางสาวอังคณา แย้มอุบล  
นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
กองสถิติพยากรณ์ 
• นายธนูชัย  เล๊าะหลง 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
กลุ่มการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานเลขานุการกรม 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

3. ทบทวนระเบียบภายใน 
ใน เรื่ อ งการ ป้ อง กั น        
การมีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.จํานวนครั้ งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ป้ อ ง กั น      
ก า ร มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์      
ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
4.ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กนต./
กคธ.) 

 
 
 
 

สลก.
(กยง.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
100 

 
 
 
 
 
 

3. จัดทําคู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนและแบบฟอร์มการจัดทํา ผท. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขออนุมัติ
เผยแพร่ คู่มือ ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม ที่ 10.9/26 ลงวันที่ 12 มีนาคม  
2562 
 

4.1  รายงานการติดตามผลการควบคุม
ภายในรอบ ๖ เดือน (1 ตุลาคม 2561 
– 31 มีนาคม 2562) และเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว 
4.2 ข อ อ นุ มั ติ เ ผ ย แ พ ร่ คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน การวางระบบควบคุมภายใน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และจัดทําบันทึก
เผยแพร่คู่มือฯ ผ่านระบบอินทราเน็ท
เรียบร้อยแล้ว 
4.3 รวบรวมแบบประเมินผลการควบคุม
ภายในจาก กอง/ศูนย์ ที่ เกี่ยวข้องและ
ประมวลผลจัด ทํา เ ป็นรายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น            
ในภาพรวมของสํานักงาน 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

5.แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ระดับความสําเร็จใน
การปฏิ บั ติตามแผน ที่
กําหนด 

ตส. รายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ 

เรื่องตามที่
กําหนดใน

แผน 

5.1 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ       
ต า ม แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เมษายน – 
เดือนกันยายน 2562) รวม ๑๕ เรื่อง 

1) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน
บัญชีตามระบบ GFMIS 

2) รายงานผลการตรวจสอบการรับ-
จ่ายเงิน ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-payment) 

3) รายงานผลการตรวจสอบการใช้    
รถส่วนกลางและการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

4 )  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ         
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

5)  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ        
การดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 

6 )  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
สารสนเทศ จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ
ตรวจสอบและควบคุมครุภัณฑ์ 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 )  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ         
การบริหารครุภัณฑ์ 

8) รายงานผลการตรวจสอบระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

9) รายงานผลการตรวจสอบการใช้  
ค่าสาธารณูปโภค ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 

10) รายงานผลการตรวจสอบการใช้
ค่าสาธารณูปโภค ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 

11)  รายงานผลการตรวจสอบ
สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง 

12)  รายงานผลการตรวจสอบ
สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 

13)  รายงานผลการตรวจสอบ
สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร 

14)  รายงานผลการตรวจสอบ
สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย 

15)  ร าย ง านผลการตรวจสอบ
สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 .2  จั ด ทํ ารายง านผลการบริ กา ร          
ให้ คําปรึกษาตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เมษายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 
2562) รวม 2 เรื่อง 

1) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้
คํ า ป รึ กษ า สํ า นั ก ง าน ส ถิ ติ จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 

2) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้
คําปรึกษาสํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนย์/สํานัก 
สลก.(กคธ.) 

 

ร้อยละ 80 86.59 1. การประเ มินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA) ใช้ เครื่ องมือในการวัด       
3 เครื่องมือ คือ Internal External    
และ Open Data โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้คะแนนเท่ากับ 
86.59 ซึ่งถือว่า 
- หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี  
(Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมี 
แนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตาม 
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานมีคะแนน EIT อยู่ในระดับดี 
(Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชน หรือ 
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ   
การดําเนินงานของหน่วยงาน ว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา    
ที่กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ผลงาน ผลการดําเนินการ 

      แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นํา
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือ
ประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี      
ก า ร เ รี ย ก รั บ สิ น บ น  ทั้ ง ที่ เ ป็ น เ งิ น 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
คํานวณเป็นเงินได้ 
- หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวาง
ระบบที่ มีความเป็นเลิศเ พื่อเปิดเผย    
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน       
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง 
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทําให้ โดย
ภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น 
“ต้นแบบ” ในการดําเนินงานในด้าน
ความโปร่งใส 
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จากผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม  
1 ตัวชี้วัด สําหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

นอกจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ      
มิชอบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วยังได้นําผลสรุปการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการ
ต่อเรื ่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 มาวิเคราะห์ว่ามีเรื ่องร้องเรียน         
เกี่ยวกับเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการทุจริตหรือไม่ และยังได้นําผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปี พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห์ว่า คะแนนที่ได้มีดัชนีตัวไหนที่ได้เกณฑ์คะแนนต่ํา เพื่อที่จะได้นํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการ การส่งเสริม
คุณธรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป  โดยมีรายละเอียดของสรุปผลการดําเนินการต่อข้อร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 และผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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           สรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
                            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562  
                                      (การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน) 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
จํานวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินการ 
การตอบกลับ การดําเนินการ 

จํานวนการตอบกลับ    
ผู้ร้องภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนบัตรสนเท่ห์   
ที่ไม่สามารถ       

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการ        
จนได้ข้อยุติ 

จํานวนเรื่องที่   
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. ยื่นด้วยตนเอง 
2. ทางไปรษณีย์ 
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
 4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 
5. อื่น ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของ สปน. อีเมล์ และโทรศัพท์  
 

- 
- 
- 

23 
1 

- 
- 
- 

18 
1 

- 
- 
- 
5 
- 

- 
- 

20 
1 

- 
- 
3 
- 

รวม 24 
19 5 21 3 

24 24 

 
 
 
 
  

 

- - 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
ข้อสอบถาม/คําชมเชย 

จํานวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินการ 
การตอบกลับ การดําเนินการ 

จํานวนการตอบกลับ    
ผู้ร้องภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนบัตรสนเท่ห์   
ที่ไม่สามารถ       

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการ        
จนได้ข้อยุติ 

จํานวนเรื่องที่   
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 ข้อร้องเรียน 
1.2 ข้อเสนอแนะ 
1.3 ข้อสอบถาม 
1.4 ข้อมูล 
1.5 คําติชม/อื่น ๆ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ 
2.1 ข้อร้องเรียน (การกระทําผิดวินัย) 

2.1.1 ทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.1.2 ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

เช่น ร้องเรียน ผอ. ไม่มีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี 
2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
2.1.4 คุกคามทางเพศ 
2.1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1.6 ผิดระเบียบ 
2.1.7 อื่น ๆ 

      2.2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เช่น ข้อมูลสถิติที่สําคัญ ไม่สามารถ
ลงทะเบียน BI ได้ ขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สํานักงาน        
สถิติแห่งชาติ อยากให้มีระบบอินพุตข้อมูลอัตโนมัติ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

1 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
ข้อสอบถาม/คําชมเชย 

จํานวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินการ 
การตอบกลับ การดําเนินการ 

จํานวนการตอบกลับ    
ผู้ร้องภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนบัตรสนเท่ห์   
ที่ไม่สามารถ       

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการ        
จนได้ข้อยุติ 

จํานวนเรื่องที่   
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

2.3 ข้อสอบถาม เช่น การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาข้อมูลสถิติจาก   
การสํามะโน/สํารวจ จากเว็บไซต์สํานักงานสถิติจังหวัดได้ เปิดข้อมูล
ย้อนหลังการจัดทําตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ฯลฯ 
2.4 ข้อมูล 
      2.4.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน     
กลุ่มติดเตียง โดนระงับการเข้าใช้งานเนื่องจากใส่รหัสผิด รบกวน     
ขอข้อมูลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 
      2.4.2 ระบบการให้บริการ 
2.5 คําติชม/อื่น ๆ  
      2.5.1 หน่วยงาน 
      2.5.2 เจ้าหน้าที่ 
หมายเหตุ เรื่องที่ไม่รับไว้ดําเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน    
ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน พ.ศ. 2555 
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จากตารางสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561          
ถึง เดือนมีนาคม 2562 (2 ไตรมาส) พบว่ามีข้อร้องเรียน จํานวน 24 เรื่อง  

1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อร้องเรียน จํานวน 1 เรื่อง  “ร้องเรียน ผอ. ไม่มีคุณลักษณะ            

ของผู้บริหารที่ดี” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” 1  จึงไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม               

จากผู้ร้องเรียนได้ เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากระบบ แจ้งกลับทางอีเมล์ อีก 2 ครั้ง โดยไม่มีการตอบกลับมายังเจ้าหน้าที่ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว เรื่องร้องเรียนนี้จึงไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้            

จึงขอเสนอให้ยุติเรื่อง ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ มีคําสั่งให้ยุติเรื่อง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561       
3. ข้อเสนอแนะ จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่  
 1) ข้อมูลสถิติที่สําคัญ  
 2) ไม่สามารถลงทะเบียน BI ได้            
 3) ขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
 4) อยากให้มีระบบอินพุตข้อมูลอัตโนมัติใช้ในการสํามะโนทุกชนิด  
 5) กทม. การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ที่ส่อไปทางทุจริต  
 6) ขั้นตอนวิธีเบิกจ่ายเงินโครงการ 
 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 

จํานวน  5 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง  
   

                                                           
1 ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๕ วรรค ๓  “กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่า

เป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการจะรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้ 
 หากเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สมควรแก่การดําเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ   คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ” 
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4. การสอบถาม จํานวน 10 เรื่อง ได้แก่  
 1) สถิติการนับถือศาสนาอิสลามในไทยปีล่าสุด  
 2) ข้อมูลค่าจ้างในระดับการศึกษาต่าง ๆ 10 ปี  
 3) ต้องการข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาเเต่ล็อกอินไม่ได้                
 4) Population Census 2010 (1) 
 5) ล็อกอินแล้วชื่อโปรไฟล์ไม่ตรง  
 6) สามารถร้องเรียนพฤติกรรมชู้สาวของพนักงานในสํานักสถิติแห่งชาติได้หรือไม่ 
 7) วันที่เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวออกช้าเกินไป  
 8) การเข้าถึงข้อมูล  
 9) การค้นหาข้อมูลสถิติจากการสํามะโน/สํารวจจากเว็บสํานักงานสถิติจังหวัด  
  10) เปิดข้อมูลย้อนหลังการจัดทําตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วย BI ไม่ได้ 
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการ                  

จนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 9 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง  
 5. การขอข้อมูลต่าง ๆ จํานวน 5 เรื่อง  ได้แก่  
  1) จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง  
  2) โดนระงับการเข้าใช้งาน เนื่องจากใส่รหัสผิด 
  3) ข้อมูลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง  
  4) ข้อมูล GDP แบบรายเดือน  
  5) ข้อมูลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 
  จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว     

จํานวน 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง  
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 6. เรื่องที่ไม่รับไว้ดําเนินการ2 จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่  
   1) กทม. การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ที่ส่อไปทางทุจริต ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่และภารกิจงานของสํานักงาน       

สถิติแห่งชาติ และไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555  
   2) Population Census 2010 (2) ซึ่งเรื่องดังกล่าวนําไปรวมไว้กับ Population Census 2010 (1) 
  จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงดําเนินการส่งต่อเรื่องไปยัง สํานักงานปลัด                  

สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จํานวน 1 เรื่อง และดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 1 เรื่อง ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2  ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

 “ เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติ  ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๖  ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและ
การรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ   กรณีผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม    ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย 

*** ผังขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคําร้อง” (ตารางรายละเอียด) 
 “กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาดําเนินการเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่มีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ หรือมีช่องทางที่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้” 
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สรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2562 

(การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน) 
 

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
ข้อสอบถาม/คําชมเชย 

จํานวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินการ 
การตอบกลับ การดําเนินการ 

จํานวนการตอบกลับ    
ผู้ร้องภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนบัตรสนเท่ห์   
ที่ไม่สามารถ       

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการ        
จนได้ข้อยุติ 

จํานวนเรื่องที่   
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. ยื่นด้วยตนเอง 
2. ทางไปรษณีย์ 
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
 4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 
5. อื่น ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของ สปน. อีเมล์ และโทรศัพท์  

- 
2 
- 

13 
3 

- 
1 
- 

10 
2 

- 
1 
- 
3 
1 

- 
- 
- 
9 
2 

- 
2 
- 
4 
1 

รวม 18 
13 5 11 7 

18 18 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
ข้อสอบถาม/คําชมเชย 

จํานวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินการ 
การตอบกลับ การดําเนินการ 

จํานวนการตอบกลับ    
ผู้ร้องภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนบัตรสนเท่ห์   
ที่ไม่สามารถ       

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการ        
จนได้ข้อยุติ 

จํานวนเรื่องที่   
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 ข้อร้องเรียน 
1.2 ข้อเสนอแนะ 
1.3 ข้อสอบถาม 
1.4 ข้อมูล 
1.5 คําติชม/อื่น ๆ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ 
2.1 ข้อร้องเรียน (การกระทําผิดวินัย) 

2.1.1 ทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.1.2 ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

เช่น ขอให้ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการ 
2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
2.1.4 คุกคามทางเพศ 
2.1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1.6 ผิดระเบียบ 
2.1.7 อื่น ๆ เช่น พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

      2.2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เช่น ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เพิ่มสถิติประชากร ผลการสํารวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อมูล         
ไม่อัพเดท 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
ข้อสอบถาม/คําชมเชย 

จํานวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินการ 
การตอบกลับ การดําเนินการ 

จํานวนการตอบกลับ    
ผู้ร้องภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนบัตรสนเท่ห์   
ที่ไม่สามารถ       

ตอบกลับผู้ร้องได้ 

จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการ        
จนได้ข้อยุติ 

จํานวนเรื่องที่   
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

2.3 ข้อสอบถาม เช่น การสํารวจข้อมูลครัวเรือน สถิติการนับถือ
ศาสนาในประเทศไทย จะกู้ Username และ Password ได้อย่างไร 
เงินเดือนลูกจ้าง มีผู้ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานฯ คําถาม
เกี่ยวกับรายงานประชากรแฝง ปี 2553 
2.4 ข้อมูล 
      2.4.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ  
      2.4.2 ระบบการให้บริการ 
2.5 คําติชม/อื่น ๆ  
      2.5.1 หน่วยงาน 
      2.5.2 เจ้าหน้าที่ 
หมายเหตุ เรื่องที่ไม่รับไว้ดําเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตาม
ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
พ.ศ. 2555 
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จากตารางสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562        
ถึง เดือนกันยายน 2562 (2 ไตรมาส) พบว่า มีข้อร้องเรียน จํานวน 18 เรื่อง  

 1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อร้องเรียนที่อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ มีจํานวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
 2.1 เรื่อง “ขอให้ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการส่วนภูมิภาค” เลขที่ ล. 17 รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ร้องเรียน “กรณี ขอให้

ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการ เนื่องจากมีพฤติกรรม ใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อย ด่าทอ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเภทการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงาน       
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561   

  จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” 3 กรณีนี้เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ได้ดําเนินการสอบถาม
ข้อเท็จจริง แต่ไม่สามารถทราบว่าผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลใด ทั้งผู้บังคับบัญชาได้เชิญผู้ถูกร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ที่โต้เถียงกัน โดยบุคคลทั้งสองได้
กล่าวขอโทษซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันไม่ให้มีการกระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาได้ทําหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยแล้ว กรณีถือได้ว่าเรื่องร้องเรียนนี้             
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย  

  ด้วยเหตุดังกล่าว เรื่องร้องเรียนนี้ ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงไม่มีมูล  
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย จึงขอเสนอให้ยุติเรื่อง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7  ซึ่งผู้อํานวยการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีคําสั่งให้ยุติเรื่อง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ข้อ 8 ทั้งนี้ 
ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ได้กําหนดว่า “ให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด” เมื่อผู้บังคับบัญชาได้เชิญผู้ถูกร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ที่โต้เถียงกัน 

                                                           
3 ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๕ วรรค ๓  “กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่า

เป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการจะรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้ 
 หากเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สมควรแก่การดําเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ   คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ” 
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โดยบุคคลทั้งสองได้กล่าวขอโทษซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการกระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาได้ทําหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยแล้ว เป็นการลดมูลเหตุของโอกาส
ที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม      
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์      
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561   

 2.2 เรื่อง “ร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค” เลขที่ ล. 23  รับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ            
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561    

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารายงาน
การสืบสวนข้อเท็จจริง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2.3 เรื่อง “ร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค” เลขที่ ล.24   รับเรื่องเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเภทอื่น ๆ  จํานวน 2 กรณี ซึ่งทั้ง 2 กรณี  ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบ
สํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561   
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค นั้น แม้ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน           
และไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ทั้งไม่ปรากฏช่องทาง ที่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าว ปรากฏชื่อพยานบุคคล และชื่อผู้ถูกร้องเรียนที่แน่นอน         
ถือได้ว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมไว้ชัดแจ้ง เพื่อความเป็นธรรมและรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นสมควรรับเรื่องไว้ก่อน ตามข้อ 5    
วรรคสาม แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 และสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถูกร้องเรียนและบุคคล           
ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตามข้อ 11 (2) แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวแล้ว กลุ่มนิติการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า อาจมีมูลอันควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทําความผิดวินัย  เพื่อความเป็นธรรม จึงเสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ข้อ 8  

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 356/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 375/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการ 
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คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรดําเนินการทางวินัยข้าราชการรายดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 57 (5) ข้อ 90       
ข้อ 91 และข้อ 92 

ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์       
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561   

 2.4 เรื่อง “ร้องเรียนพฤติกรรมความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค” เลขที่ ล. 25 รับเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562              
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ      
ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค นั้น แม้ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน         
และไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ทั้งไม่ปรากฏช่องทาง ที่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าว ปรากฏชื่อพยานบุคคลและชื่อผู้ถูกร้องเรียนที่แน่นอน       
ถือได้ว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมไว้ชัดแจ้ง เพื่อความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นสมควรรับเรื่องไว้ก่อน ตามข้อ 5 วรรคสาม 
แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 และสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถูกร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง              
ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตามข้อ 11 (2) แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วย การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวแล้ว  กลุ่มนิติการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ในกรณีนี้ เห็นว่าไม่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 356/2562  สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 375/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการ  

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์แห่งการกระทํานั้น ไม่เป็นความผิดวินัยจึงเห็นควรยุติเรื่อง ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ สั่งให้ยุติเรื่องแล้ว 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562  

ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์      
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561     
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 2.5 เรื่อง “การบังคับขู่เข็ญให้ข้อมูลและพูดจาหมิ่นประมาทมารดาผู้เป็นเจ้าของสถานที่” เลขที่ ล.26 รับเรื่องเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562            
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ         
ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และเพื่อแสวงหาความจริงว่า 
กรณีตามพฤติการณ์ที่ปรากฏในเรื่องร้องเรียน มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ และเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรอบคอบ และเป็นธรรมตามหลักการ     
ฟังความทุกฝ่าย จึงส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ถูกร้องเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียน ตามข้อ 7 ของระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ            
ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 โดยทําคําชี้แจงเป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมแนบพยานหลักฐานไปยังกลุ่มนิติการ เพื่อนําไปใช้
ประกอบการพิจารณาและทําความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชื่นชมหัวหน้างานของผู้ถูกร้องเรียนเป็นอย่างมาก        
ที่ทําให้ประชาชนรู้สึกถึงความจริงใจในการทํางาน ประสานกันด้วยดี จากนี้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านลดาพร ยินดีให้ความร่วมมือกับสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นอย่างดี เพื่อนํา
ข้อมูลที่ถูกต้องไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทํารายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

2.6 เรื่อง “ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค” เลขที่ ล.28 รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่         
ของเจ้าหน้าที่ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ      
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค นั้น แม้ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน          
และไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ทั้งไม่ปรากฏช่องทางที่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าว ปรากฏชื่อพยานบุคคล และชื่อผู้ถูกร้องเรียนที่แน่นอน 
ถือได้ว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมไว้ชัดแจ้ง เพื่อความเป็นธรรมและรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นสมควรรับเรื่องไว้ก่อน ตามข้อ 5 วรรคสาม            
แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 และสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถูกร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตามข้อ 11 (2) แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงข้อเท็จจริง          
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว  

กลุ่มนิติการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า อาจมีมูลอันควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทําความผิดวินัย เพื่อความเป็นธรรมจึงเสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ข้อ 8  
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 356/2562  สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 375/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรดําเนินการทางวินัยข้าราชการรายดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ     
และสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 57 (5) ข้อ 90        
ข้อ 91 และข้อ 92  
 ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง     
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์     
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

 2.7  เรื่อง “ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค” เลขที่ ล.29 รับเรื่องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่         
ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน        
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค นั้น แม้ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน        
และไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ทั้งไม่ปรากฏช่องทาง ที่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าว ปรากฏชื่อพยานบุคคล และชื่อผู้ถูกร้องเรียนที่แน่นอน 
ถือได้ว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมไว้ชัดแจ้ง เพื่อความเป็นธรรมและรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นสมควรรับเรื่องไว้ก่อน ตามข้อ 5 วรรคสาม                
แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 และสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถูกร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง         
ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตามข้อ 11 (2) แห่งระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง         
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว  
 กลุ่มนิติการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า อาจมีมูลอันควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทําความผิดวินัย เพื่อความเป็นธรรมจึงเสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ข้อ 8  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 356/2562  สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 375/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรดําเนินการทางวินัยข้าราชการรายดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ      
และสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 57 (5) ข้อ 90      
ข้อ 91 และข้อ 92  
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 ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง      
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์      
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  
 1) ผลการสํารวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562             
 2) ปัญหาน้ําคลองตื้นและมีสิ่งกีดขวางลําคลอง*  
 3) ข้อมูลไม่อัพเดท 
 4) ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มสถิติประชากร 
 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการ    

จนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน  4 เรื่อง  
4. ข้อสอบถาม จํานวน 7 เรื่อง ได้แก่  
 1) จะกู้ Username และ Password ได้อย่างไร                 
 2) มีผู้อ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
 3) เงินเดือนลูกจ้าง  
 4) การสํารวจข้อมูลครัวเรือน 
 5) เงินเดือนลูกจ้าง 
 6) สถิติการนับถือศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
 7) คําถามเกี่ยวกับรายงานประชากรแฝง ปี 2553   

 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการจนได้ข้อยุติ
แล้ว จํานวน 6 เรื่อง และอยู่ระหว่าง รอผลการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง   
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    5. เรื่องที่ไม่รับไว้ดําเนินการ4 จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาน้ําในคลองตื้นและมีสิ่งกีดขวาง ลําคลอง* 
  จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงดําเนินการส่งต่อเรื่องไปยัง สํานักงานปลัด           

สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จํานวน 1 เรื่อง และดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 1 เรื่อง ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4  ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

 “ เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติ  ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๖  ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและ
การรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ   กรณีผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม    ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย 

*** ผังขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคําร้อง” (ตารางรายละเอียด) 
 “กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาดําเนินการเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่มีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ หรือมีช่องทางที่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้” 
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ตารางผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 

2 การป้องกันการทุจริต 100.00 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 88.01 

4 การใช้อํานาจ 80.35 

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.94 

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.78 

7 คุณภาพการดําเนินงาน 76.77 

8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.85 

9 การปรับปรุงการทํางาน 74.18 

10 การใช้งบประมาณ 74.08 
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จากตารางผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
โดยภาพรวม (IIT+EIT+OIT) ได้คะแนนรวมเท่ากับ 86.59 คะแนน ซึ่งถือว่ามีผลการประเมินระดับ A แยกตามระดับเครื่องมือการประเมิน คือ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ  

1.1 ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  
1.2 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
1.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
1.4 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียน  
      จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ   

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา             
ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้     
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดําเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ  

2.1 ควรมีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
2.2 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 

           2.3 ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม 
                 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานให้ดีขึ้น 

3)  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเปิดเผย      
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกัน         
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทําให้โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดําเนินงานในด้านความโปร่งใส               
แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

รอบ ๑๒ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
  

ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกป่าตามรอยพ่อ 
 

1 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์” 
2. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง (Fake news)  และประกาศเจตนารมณ์ปรามสื่อร้ายขยายสื่อดี  ณ ห้องวายุภักษ์ ๓    
      โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

2 

ศูนย์สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

1. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตําบลคลองจิก อําเภอบางประอิน                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมงานอุ่นไอรัก “สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์” ณ สนามเสือป่า  
3. เข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในวันคล้ายวัน

พระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์สักกบรรพ” ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เมื่อวันที่ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
5. เข้าร่วมกิจกรรม สสช. แบ่งปันความสุขให้น้อง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน 

พุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลกระทุ่มล้ม  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

5 
 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 1. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การเสริมสร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัย 
2. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

(ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง) เขตประเวศ กรุงเทพ  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

3 
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ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

กองบริหารจัดการระบบสถิติ 1. เข้าร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี๋ย)  เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันประสูติ  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี 
3. เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) 
4. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

(ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง) เขตประเวศ กรุงเทพ  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
5. เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
6. เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

6 
 

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 1. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

4 

ปทุมธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านรับรู้ข่าวสารข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑ 
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ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

สมุทรปราการ 1. เข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. เข้าร่วมพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณกลางแม่น้ําเจ้าพระยา หน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ 
3. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญคนโทน้ําอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ (หลังเก่า) ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
4. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพิชัยสงคราม 
5. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี                      

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
6. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี 
7. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ              

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
8. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

๘ 

นครปฐม ๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ 
และร่วมริ้วขบวนอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ และพระร่วงโรจนฤทธิ์  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม     

พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๖ 
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ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

สมุทรสาคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กําจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 
3. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี 
4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
5. เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

5 
 

พระนครศรีอยุธยา 1. เข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑ 

ลพบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยต่อต้านคอร์รัปชั่นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงตักน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ณ วัดเสาธงทอง       

ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดป่าธรรมโสภณ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมืองลพบุรี        
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     
ณ  สวนราชานุสรณ์ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๐ 
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ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

๑๐.  เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
      พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดงสวอง ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

สิงห์บุรี ๑. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทุกเช้าวันจันทร์  
๒. เข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

๒ 

ชัยนาท ๑. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๒. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๓. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๕. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตําบลเด่นใหญ่        
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๖. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองชัยนาท      
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
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สระบุรี 1. เข้าร่วมงาน “สู่ฝันของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฏีใหม่”ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่           
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 

๓ 
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ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

2. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกียวอัน อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

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

ชลบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงานอุ่นไอรัก 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทัศนียภาพเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
3. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๓ 

ระยอง 1. เข้าร่วมพิธีเจริญสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม” จังหวัดระยอง 
4. เข้าร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 
5. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
6. เข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา 
7. เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

๗ 

จันทบุรี 1. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี” ณ สวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี 
 

๓ 
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ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมโครงการกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ วัดถ้ําสาลิกา หมู่ ๙ ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจนัทบุร ี
 

ตราด ๑. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๔๑ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเทียนถวายพรรษา และผ้าอาบน้ําฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา            
ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ  ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. .เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุ ตําบลชําราก อําเภอเมืองตราด  เมื่อวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๕. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” (ถนนสวนรุกขชาติ)  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๖. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๗. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร จํานวน ๘๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๗ 

ปราจีนบุรี 1. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีทําบุญตักบาตร ในพระราชพิธี    
บรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และสามเณร จํานวน ๔๑ รูป  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคาร ๙๕ ปี  โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง         
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

3. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕ 
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4. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ คลองยาง 
หมู่ที่ ๒ บ้านนาปรือ ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัด  ณ วัดแก้วพิจิตร  พระอารามหลวง ตําบล
หน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

ราชบุรี ๑. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า  และปล่อยพันธ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต็ง ตําบลอ่างหิน อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

๑ 

กาญจนบุรี ๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร                 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๓. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี” ของจังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๖ 

สุพรรณบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดป่าพระเจ้า หมู่ที่ 5 ตําบลปลายนา    
อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 

2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดทะเลเพลาะ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองขาม 
อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

3. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา”รุ่นที่ 2/61                     
“เป็นบ้าเป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

๗ 
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4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดโภคาราม หมู่ที่ 2  ตําบลดอนคา       
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ  วัดดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๕ ตําบลบางใหญ่ 
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 256๒ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ  โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ ๗    
ตําบลโคกช้าง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 256๒ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร  ปลูกต้นไม้แห่งความดี ทําความดี ด้วยหัวใจ  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

สมุทรสงคราม ๑. เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒. เข้าร่วมพิธีทําน้ําสรงมุรธาภิเษก เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๔. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๕. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ        

พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๗. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๘. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๘ 

ลําพูน 1. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา   และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ 
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2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่  ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลาง
จังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย  
เนื่องในโอกาสการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลําพูน ประจําปี ๒๕๖๑  ณ  ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี   
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร  และถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม      
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณเชิงสะพานท่านาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี” และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณลําน้ํา ณ บริเวณลําน้ําปิงห่าง ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลําพูน ณ วัดหริการาม ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน     
จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” กําจัดผักตบชวาในลําน้ํากวง  ปรังปรุงภูมิทัศน์  และทําความสะอาดบริเวณ
ใกล้เคียง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

10. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดลําพูน ณ สํานักงานสถิติจังหวัด
ลําพูน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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11. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
ลําปาง 1. เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อลําปางใสสะอาด 

2. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 

๒ 

อุตรดิตถ์ ๑. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และการใช้แก้วน้ํา
ส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกจากร้านค้า 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ               

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๖. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๖ 

แพร่ 1. เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
 

๑ 

น่าน 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔๒ 
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4. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

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

วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ              

บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ              

บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ              

บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ              

บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๖๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
16. เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดน่าน พลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดน่าน พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
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19. เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดน่าน เวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ              

บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
21. เข้าร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
22. เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
23. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
24. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
25. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
26. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
27. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
28. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
29. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
30. เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
31. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
32. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
33. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลําน้ํา ลําคลอง” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
34. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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35. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

36. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

37. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

38. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

39. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

40. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

41. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

42. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
เชียงราย 1. เข้าร่วมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าเข้าวัด” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้

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

บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
 

๘๑ 
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4. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ “สตมวาร” อุทิศแด่พระเทพสิทธินายก  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ 
พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์  เมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2561 

5. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2561 

6. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว             
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 

7. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 

8. เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมพู บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2561 

9. เข้าร่วมกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ่  (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ      
ครั้งที่ 46  “เจียงฮายเกมส์”  ณ  ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

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

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

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

13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย      
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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14. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในโครงการกิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่                
ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 8  หมู่ที่ 10 บ้านจะลอ อําเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

15. เข้าร่วมประชุมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายและสัมมนาคุณธรรมนําการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารคชสาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 

16. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานประเทศ  ตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศ   
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฉบับที่ 3  (ภาคเหนือ)  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 

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

เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 
19. เข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
20. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการทํางานการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงราย  ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด

เชียงราย 
21. เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจําปี ๒๕๖๒         

ของจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
22. เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ําทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
23. เข้าร่วมเดินขบวนรถบุษบกเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ ขันน้ําสาคร และที่ตักน้ํา ณ บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ไปยังวัดพระแก้ว อําเภอเมือง

เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
24. เข้าร่วมพิธีจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงราย ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
25. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก  ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
26. เข้าร่วมรดน้ําดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
27. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ สวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
28. เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น ๓           

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
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29. เข้าร่วมประชุมคณะทํางานบูรณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการโยธาธิการ ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

30. เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดเชียงราย ณ วัดพระแก้ว  และศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
31. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระแก้ว 

และลานศิลป์ลานธรรม (ศาลากลางหลังแรก)  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
32. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม

พญาพิภักดิ์ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
33. เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง  R๓A  ไทย  สปป.ลาว และจีน       

ณ โรงแรมวังคํา จังหวัดเชียงราย 
34. เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อโครงการสํารวจระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

ประจําปี ๒๕๖๒  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
35. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด ณ ห้อง

ประชุมอูหลง ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
36. เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจง  “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”  ณ โรงแรมเวียงอินทร์     

ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
37. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดมหรสพสมโภช  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม

ธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
38. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ 
39. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๒ 

จังหวัดเชียงราย 
40. เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน ( Command Center )  และนําร่องการจัดทําระบบข้อมูล

สารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน )  ณ โรงแรม
ลักษณวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
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41. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเชียงราย ณ ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถิ่นพญามังราย ( ศาลากลางหลังแรก ) อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

42. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตอบคําถามตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Assessment : OIT ) ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( ITA )  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล     
( Video Conference System)  ของกระทรวงมหาดไทย 

43. เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ โครงการชลประทานเชียงราย ถนนเชียงราย – เวียงชัย  ตําบลเวียงชัย 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

44. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานภาครัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย    
ณ โรงแรมทีคการ์เด้น รีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

45. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs )  ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๔  ในหัวข้อเรื่อง “ ศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) สู่จังหวัด ๔.๐ ” ผ่าน  Video Conference ณ ห้องประชุม
อูหลง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

46. เข้าร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
47. เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลาง

จังหวัดเชียงราย 
48. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม

คชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
49. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
50. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมความรู้ประกันภัย ( Training for the Trainers ) สําหรับการประกันภัยข้าวนาปี  และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจําปี ๒๕๖๒ 
51. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ ( สัมมนา ครั้งที่ ๓ ) โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวง

หมายเลข ๑๑๘ อ.แม่สาย – แยกจุดตัดทางหลวง หมายเลข ๑ 
52. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพล คนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ 
53. เข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R๓A  ไทย สปป.ลาว และจีน 
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54. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ เทศกาลข้าวเชียงราย ” ประจําปี ๒๕๖๒ 
55. เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
56. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัดเชียงราย 
57. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      

( ITA ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
58.  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
59.  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงราย 
60. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพสําหรับผู้รับบํานาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่             

๗๕ ปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
61.  เข้าร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว  งานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย 
62.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดเชียงราย 
63. เข้าร่วมประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด 
64. เข้าร่วมประชุมคณะทํางานบูรณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด 
65. เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
66. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๖๒ 
67. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
68. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
69. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
70. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ    

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
71. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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72. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
73. เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
74. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
75. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
76. เข้าร่วมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน               

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
77. เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย 
78. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณา อุธรณ์และร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
79. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดเชียงราย (กพร. ปจ.) 
80. เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
81. เข้าร่วมโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ณ วัดป่างิ้ว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
อุทัยธานี 1. เข้าร่วมพิธี ตักบาตร เ นื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                    

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม           

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณวงเวียน  
ห้าแยกวิทยุ อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

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

4. เข้าร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  
6. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๖๘ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ

วงเวียนห้าแยกวิทยุ อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑๑ 
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7. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วม  
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานสุพรรณิการ์ อําเภอเมือง
อุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

8. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

10. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

11. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
กําแพงเพชร ๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทําบุญตักบาตร พระสงฆ์ จํานวน ๑๑๙ รูป เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดคูยาง 

พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี  ณ คลองเลียบมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่                
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๘๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมสํานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)  จังหวัดกําแพงเพชร  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 

๔ 
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ตาก 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
ณ  บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลาน  
พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมทําบุญ และปลูกป่ารักษาต้นไม้ เนื่องในโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ  ณ สํานักสงฆ์ลานขวัญ ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจําปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารกิตติคุณ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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

ทุจริต”  ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒  ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีบรรพตวรวิหาร 

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมพิธีสรงน้ําพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี 

ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมงานพิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ อาคารกิตติคุณ อําเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓ 
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15. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ริมแม่น้ําปิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติคุณ  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

16. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

17. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา              
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต ๔ จังหวัดพิษณุโลก  

18. เข้าร่วมทําบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ วัดดอยคีรี อําเภอเมืองตาก เมื่อวันที่    
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

19. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ                  
วัดมณีบรรพตวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

20. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ริมแม่น้ําปิง อําเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

21. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา “ทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา             
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

22. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณหน้าอาคารหอกิตติคุณ อําเภอเมืองตาก เมื่อวันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

23. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข จังหวัดตาก 
 

สุโขทัย 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 2560 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  (สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ) 

 

2 

พิจิตร 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกและรักษาต้นไม้  ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓๒ 



- 24 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมรับฟังเทศน์ กัณฑ์มหาชาติ  ณ วัดท่าหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตําบลในเมือง อําเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาด บริเวณศาลากลางจังหวัด ตําบลท่าหลวง  อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก”  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อําเภอเมืองพิจตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมจิตอาสา” เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ทําความสะอาด ณ บริเวณคลองข้าวตอก หมู่ที่ ๕ ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองพิจิตร      

จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองม่วง หมู่ที่ ๖ ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมตักบาตร ปฏิบัติธรรมวันพระ  ณ วัดเขารูปช้าง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  ณ ถนนสายวัฒนธรรม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่             

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง

จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
16. เข้าร่วมงานจัดทําน้ําอภิเษกจังหวัดพิจิตร ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์สรงน้ําพ่อปู่บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่              

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกและสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ณ บึงตาเสือ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
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20. เข้าร่วมเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์และฟังเทศน์ ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
21. เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
22. เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
23. เข้าร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณจุฬาราชวิทยาลัย ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
24. เข้าร่วมวิ่งมินิมาราธอน ๖๒ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
25. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕   

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
26. เข้าร่วมสวดมนต์ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
27. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๙    

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
28. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาปั่น ณ อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
29. เข้าร่วมสวดมนต์ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
30. เข้าร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าหลวง และศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
31. เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดท่าหลวง และ

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
32. เข้าร่วมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ปี ๒๕๖๒  ณ วัดท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
เพชรบูรณ์ 1. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีหนึ่งเดียวในหล้า สู่ศรัทธาแห่งมหาชน เนื่องในประเพณีอุ้มพระดําน้ํา 

       ณ วัดไตรภูมิ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

19 
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3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
6. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงวิถีถิ่น วิถีไทย “พิธีเนรัญชราสัตยาธิฐาน ลอดถาด ชัดโคม ลอยกระทง บูชาพระพุทธเจ้า 

ทักษิณาวรรตพระมหาธาตุเจดีย์” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ วดัมหาธาตุพระอารามหลวง  เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมดูแล รดน้ํา พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ ณ บริเวณสนามกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ลานหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย ตําบลในเมือง     

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๑๑         

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี”  ณ หอโบราณคดี

เพชรบูรณ์อินทราชัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
13. เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตร ไร้ถุงพลาสติก ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ณ หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมแถลงข่าวงานมะขามหวานนครเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
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16. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครเพชรบูรณ์  ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในงานมะขามหวานนครเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒                             

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในงานมะขามหวานนครเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒                            

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
นครราชสีมา 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องโคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

1 

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

2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
 

๒ 

อุบลราชธานี ๑. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” 

๒. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

๓. เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๔. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

๔ 

ยโสธร 1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี (ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคํา
ปฏิญาณอุดมการณ์รักชาติ) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

๔๖ 
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2. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

3. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ทําบุญตักบาตร ยกช่อฟ้า ทอดผ้าป่าสามัคคี 
4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ทําความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 
5. เข้าร่วมกิจกรรม “จุดไฟตูมกา” สืบสานประเพณีออกพรรษายโสธร 
6. เข้าร่วมกิจกรรม “แห่ไฟโมงเมง” สืบสานประเพณีออกพรรษายโสธร 
7. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร วางพวงมาลา ในงานรัฐพิธีระลึกสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ หอประชุมวิถีอีสาน 

ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ อารามหลวง

วัดมหาธาตุ อําเภอเมืองยโสธร 
9. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่นวิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
10. เข้าร่วมทําบุญกฐินพระราชทาน ณ อารามหลวงวัดมหาธาตุ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
11. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระบาททียาตรา” และจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร”     

ปลูกป่า ปล่อยปลา ตรวจโรงเรียนน้ําท่วม ตําบลค้อเหนือ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
13. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร                   

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
14. เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีทุนการศึกษาให้คนพิการจังหวัดยโสธร 
15. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทําบุญตักบาตร 

ณ ถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” “คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทําความดี” ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
17. เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ “พ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ประจําปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิถีอีสาน 
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19.  เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจําปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิถีอีสาน 
20. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบูรณะและพัฒนาแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณท่าคําทอง (บุ่งน้อย – บุ่งใหญ่) 
21. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮิต ๑๒ ฮิตที่ ๑ เดือนอ้าย ณ วัดเก่าหนองสิม บ้านนาเวียง ตําบลกู่จาน อําเภอคําเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร 
22. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจําปี ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอําเภอมหาชนะชัย 
23. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) 

ประจําปี ๒๕๖๒ ณ อารามหลวงวัดมหาธาตุ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
24. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮิต ๑๒ ฮิตที่ ๒ เดือนยี่ ณ วัดบ้านทรายมูล บ้านนาเวียง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
25. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ

ทุจริต”  
26. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของ

จังหวัดยโสธร รุ่นที่ 2 ประจําปี 2562  
27. เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯพาเข้าวัดทําบุญในวันธรรมสวนะ จังหวัดยโสธร ประจําปี ๒๕๖๒ 
28. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี ( ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี      

กล่าวคําปฏิญาณอุดมการณ์รักชาติ ) ทุกวันจันทร์ 
29. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดยโสธร และกิจกรรมการพัฒนาถนน  

“๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ ” 
30. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๖๙ รูป และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
31. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์  
32. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสาน ฮีต ๑๒อ คลอง ๑๔ (ฮีตที่ ๕ เดือน ๕ บุญสงกรานต์) 
33. เข้าร่วมทําบุญเลี้ยงพระ และพิธีบวงสรวงบอกกล่าวพญาแถน ณ บ้านตําหนักพญาแถน 
34. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก 
35. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” 
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36. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร                   
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

37. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ําเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
38. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าสิงห์ท่า ๒๐๐ ปี 
39. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
40. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช       

สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสเจริญพระชนม์มายุ ๙๒ พรรษา 
41. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
42. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และการจัดงาน 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
43. เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 

ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 
44. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณลําน้ํากว้าง  

วัดท่าเยี่ยม ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
45. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา “วันระพี” วันรําลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
46. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง 
 

ชัยภูมิ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต โครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตําบลท่าหินโงม อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาด บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะและศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ณ บริเวณศาลากลาง

จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๕ 
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4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาด  บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะและศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ             

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

ขอนแก่น 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนาถบพิตร 

2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          
(ทําบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม จุดเทียนน้อมรําลึก) 

3. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์พระศรีบริรักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น  
4. เข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
6. เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
7. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) 
8. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒ 
9. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรทวยราษฏร์ถวายพระพร 
๑๐.  เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน   
 

๑๐ 

อุดรธานี 1. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อน้อมรําลึกถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญาณตน 
4. เข้าร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” 
5. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี        

ประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๑๑ 
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6. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
พระบรมราชินี ประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

7. ร่วมกิจกรรมตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระมหามุณีวงศ์ ณ วัดมัชณิมาวาส เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน 

ณ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)  ตําบลบ้านตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
10. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

11. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เลย 1. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร          
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        

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

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย ณ วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เ มื่อวัน ที่ 22 

ธันวาคม  2561 
 

๑๕ 
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6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดป่าเลไลย์  บ้านขอนแก่น อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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

ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี ๒๕๖๒                 

ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายศรีสองรัก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพิธี  ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร ค่ายศรีสองรัก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่       

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดทรายมูล ตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย 

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

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท     

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

หนองคาย 1. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” 
3. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

๔๐ 
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5. เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒  
7. เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทานฯ 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ              

บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
9. เข้าร่วมกิจกรรม “วันปีใหม่ ปี ๒๕๖๒” 
10. เข้าร่วมพิธีลอยอัฐิและอังคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) 
11. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 
12. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
13. เข้าร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมงานพิธีอภิเษกน้ําศักดิ์สิทธิ์ฯ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีมหาสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๒ 
16. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
17. เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
18. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย 
19. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พิธีเจริญพระพุทธมนต์          

ทําบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
20. เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ในกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์    

และหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
21. เข้าร่วมกิจกรรม มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย 
22. เข้าร่วมกิจกรรมบ้านเมืองสะอาดด้วยมือเรา 
23. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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24. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

25. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดหนองคาย 
26. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
27. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา           

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
28. เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ในโครงการปกป้องและเชิดชูเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วย

บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
29. เข้าร่วมกิจกรรมรําบวงสรวงหน้าศาลหลักเมืองฯ 
30. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 
31. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
32. เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ในโครงการปกป้องและเชิดชูเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วย

บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
33. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
34. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
35. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
36. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” 
37. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
38. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินนีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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39. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

40. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

มหาสารคาม 1. อบรมหลักสูตร “การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัย” ณ ห้องประชุม สํานักงานสถิติจังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

2. อบรมหลักสูตร “การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัย” ณ ห้องประชุม สํานักงานสถิติจังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๒ 

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

2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และวางพวงมาลาถวายบังคมเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ           
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จฯ 
พระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
6. เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินร้อยเอ็ด ร่วมใจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
8. เข้าร่วมพิธีทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิการาม ตําบลโพนสูง อําเภอประทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๓๗ 
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9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร       
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑  ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลาง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

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

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

12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” โดยการเดินรณรงค์ ไปตามเส้นทางรอบบึงพลาญชัย และทําความสะอาด  
คลองคูเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง  เพื่อขับเคลื่อนการกําจัดขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่              
๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

14. เข้าร่วมพิธีพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และกล่าวคําถวายราชสดุดีน้อมรําลึกถึงพระเกียรติคุณวันพ่อขุนรามคําแหง                  
ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

15. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น ๒ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

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

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

มาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด           

ประจําปี ๒๕๖๒  ณ ลานหน้าพระพุทธโรดม บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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20. เข้าร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ํา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําน้ําอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อําเภอเมืองร้อยเอ็ด    
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

21. เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทําน้ําอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
ณ สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

22. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี        
บรมราชวงศ์  ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

23. เข้าร่วมพิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ําอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย 
(พระอารามหลวง) อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

24. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
รับชมการถ่ายทอดสดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลาน           
หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

25. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก          
ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

26. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่    
ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

27. เข้าร่วมกิจกรรม “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี             
ณ อ่างเก็บน้ําหนองหญ้าป่า  โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตําบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

28. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  ณ ลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

29. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี                
ณ หอประชุมกลาง (ชั้น ๒) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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30. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

31. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมกลาง (ชั้น ๒) 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

32. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

33. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน   แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สวนสาธารณะหนองเปลือยตาล เทศบาลตําบลดงสิงห์ อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่   
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

34. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด    
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

35. เข้าร่วมโครงการธารน้ําใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี       
บรมราชาภิเษก ณ เรือนจําจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

36. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

37. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และปลูกต้นไม้ ในโอกาส
วันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บ้านขี้เหล็ก              
ตําบลสะอาดสมบูรณ์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

สกลนคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจําปี 2562 จังหวัดสกลนคร 
2. เข้าร่วมถวายภัตตาหารเพล และปลูกดอกเข็ม เพื่อสร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงการบูรณะสาธารณะ

ประโยชน์ทางศาสนสถาน  ณ วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัด ตําบลเหล่าปอแดง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒ 
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นครพนม 1. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน Big Cleaning Day เมืองนครพนมน่าอยู่ อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุนครริมโขง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมงาน“คนนครพนม ไม่ทนต่อการทุจริต” วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคม     
ยงใจยุทธ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ (แยกก่อนทิ้ง) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมในงานนมัสการพระธาตุพนม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อําเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 
 

๖ 

มุกดาหาร 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
4. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
5. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ 

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

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๘ 
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8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องในวันดินโลก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
10. เข้าร่วมงานกิจกรรมการปั่นจักรยานอุ่นไอรัก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสานต่อปณิธานพ่อหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน” (แจกพันธุ์ผัก) 
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
16. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า

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

ช่างไทย” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
21. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่               

๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
22. เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
23. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 

๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
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24. เข้าร่วมพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
25. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
26. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
27. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมฟื้นฟู และพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชีวิต         

เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
28. เข้าร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
29. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
30. เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม 2562                   
31. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   

พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
32. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙ 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
33. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
34. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
35. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
36. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
37. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
38. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     

๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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สงขลา 1. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุม
เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด ตามนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า)   
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมทําวัตรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนของวัด เนื่องในวันมาฆบูชา 
พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ วัดโรงวาส อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกการจัดการขยะงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ณ บริเวณงานกาชาดและงานฤดูร้อน
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร                  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๙ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตําบลน้ําน้อย 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

8. เข้าร่วมพิธีตักบาตร และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด        
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา            
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

10. เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

11. เข้าร่วมกิจกรรมทําวัตรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนของวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา       
ณ วัดโรงวาส  ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๘ 
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12. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก  โดยการใช้ถุงผ้า ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  (ตลาดนัดวันศุกร์)           

อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา เพื่อนําเทียนพรรษาไปถวายวัดโรงวาส  เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ หอประชุม

โรงเรียนแจ้งวิทยา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการ  

เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตําบลน้ําน้อย        
อําเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

16. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “โครงการ ๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดหัวป้อมใน ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖      
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

17. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

18. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์  อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

สตูล 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ เทศบาลอําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเช้า “บําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว”  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๔ 
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5. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน      
วันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๖๑  ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมจุดเทียน บําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

8. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบันนังปุเลา หมู่ที่ ๔    
ตําบลเจ๊ะบิลัง อําเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๒ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ. พบปะประชาชน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ โรงเรยีนบ้านทุ่งดินลุ่ม ตําบลป่าแก่บ่อหิน     

อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านดาหลํา ตําบลเขาขาว     

อําเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
12. เข้าร่วมกิจกรรม อบจ. จังหวัดสตูล พบปะประชาชน ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรํา ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
13. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ตําบลวังประจัน 

อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
14. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน

การช่างไทย” และงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล      
เมื่อวันที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

ปัตตานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

๒๓ 
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2. เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการภาพเขียนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน       
การเรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน และทําความสะอาดหาดรูสะมิแล ณ หาดรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี   
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ปฏิบัติการงานกวาดบ้านให้น่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์การทํางานขจัดภัยยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดปัตตานี”   
ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมวิ่งในกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑    
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดตานีนรสโมสร (วัดพระอารามหลวง) อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี        
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทย (คนตานี) 
ไม่ทนต่อการทุจริต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมซ้อมการต้อนรับการอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานี ทั้ง ๔ แหล่งน้ํา เพื่อการจัดทําน้ําอภิเษกในพระราชพิธี        
บรมราชาภิเษก ของจังหวัดปัตตานี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี         

11. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์  
12. เข้าร่วมพิธีต้อนรับการอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานี เพื่อนําไปประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    

ของจังหวัดปัตตานี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี         
13. เข้าร่วมพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดปัตตานี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี 
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14. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษกของจังหวัดปัตตานี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี         

15. เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี 
16. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
17. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจํารัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี            

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
18. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  อําเภอเมืองปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 
19. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และกล่าวถวายสดุดี ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
20. เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ณ ลานศิลปวัฒนธรรม     

จังหวัดปัตตานี 
21. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                      

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี         
22. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
23. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

 
ยะลา 1. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ  ถวายราชสดุดีและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ   

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทําดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ร่วมมือร่วมใจลดใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมในพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดยะลา”  ณ บริเวณอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

๗ 



- 48 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมเปิดงาน MelayuDay@yala ครั้งที่ ๖ กระตุ้นเศรษฐกิจสื่อสานศิลปวัฒนธรรมมลายูและร่วมอนุรักษ์ประเพณีดีงามที่ 
ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน  ณ สนามพิธีโรงช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่   
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมถวายปัจจัย และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เพื่อเป็น
การเยี่ยมเยียนพระภิกษุ สามเณร ในวันธรรมสวนะ (วัดพระ)  ณ วัดยะลาธรรมาราม ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

6. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาชาวยะลา บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง
ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

นราธิวาส 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (พุทธอุทยานเขากง) ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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

๒ 

นครศรีธรรมราช 1. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

1๑ 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จํานวน ๕๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนครศรีธรรมราชจังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครศรีธรรมราช       
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครศรีธรรมราช        
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ทําความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังใช้พื้นที่จัดงานวันมาฆบูชา 

ประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
11. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและบุคลากร ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

กระบี่ 1. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชย บรมนาถบพิตร      
ณ  บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องสุดมงคล อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระอุโบสถ
วัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕๑ 
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4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
กระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต      
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่  อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดควนสบาย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมกิจกรรมรับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธาน
ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจําปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฏร์รังสรรค์ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจําปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่                    
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๙ ณ วัดควนสบาย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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14. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกระบี่  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของและเงินสด “วันรวมน้ําใจให้กาชาด” รวมน้ําใจสู่กาชาด เงินทุกบาทสู่สังคม เมื่อวันที่ ๑๙      

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
16. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ   

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดควนสบาย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
17. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่       

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

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ – วัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙  ณ วัดควนสบาย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชย บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน

การช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่         
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

21. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สําหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ํา เพื่อจัดทําน้ําอภิเษกในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

22. เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดกระบี่ ประจําปี ๒๕๖๒  ณ จวนผูว้่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
23. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

ณ  ห้องประชุมสุดมงคล สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
24. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก  ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่     

จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
25. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยดําเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  ณ ศาลาประจําหมู่บ้าน บ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 

ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
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26. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมสุดมงคล สํานักงานเทศบาลเมือง     
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

27. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดเขาต่อ อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

28. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทําบุญตักบาตร เนื่องในราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม              
พระอารามหลวง อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

29. เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๘๔ รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
หรือวัดบางโทง อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

30. เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ประจําปี ๒๕๖๒  ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

31. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

32. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

33. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
34. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี            

ณ บริเวณคลองจาก หมู่ที่ ๒ ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
35. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี       

ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
36. เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี          

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
37. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 



- 53 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

38. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกระบี่เมืองคุณธรรม ณ ห้องประชุมสุดมงคล สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

39. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา จังหวัดกระบี่ ณ วัดวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

40. เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖  ณ  โรงเรียนบ้านบางคราม หมู่ที่ ๔ ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

41. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
ณ วัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

42. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมช้างเผือก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

43. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

44. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา พัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ณ บริเวณศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยซู้กง  เทศบาลตําบลเหนือคลอง  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

45. เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๗  ณ  โรงเรียนบ้านทับปริก หมู่ที่ ๕ ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่      
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

46. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

47. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ               
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

48. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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49. เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสา พัฒนาถนนสายหลัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ – บ้านท่าเรือ  หมู่ที่ ๕  ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

50. เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

51. เข้าร่วมอบรมสัมมนา  เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุณคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจําปี ๒๕๖๒” ณ โรงแรมวรวนา    
หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
พังงา 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และกิจกรรมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า

ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

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

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

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

5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา  “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  ในการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อัคคีภัย  ณ เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่ที่ ๔ ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

7. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๒ ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)      
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 

๑๙ 
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8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  ณ วัดนิคมสโมสร ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

9. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
10.  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา 
11.  เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
12.  เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
14. เข้าร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
15. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม     

พระชนมพรรษา 
16. เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
17. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
18. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
19. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม       

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

ภูเก็ต 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร            
ณ เวทีกลางสะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

๓๕ 
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2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
ณ  เวทีกลางสะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ  เวทีกลางสะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”            
ณ สนามชัย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้
ประจําปี”  ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต      
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ       
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ            
สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯ  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต           
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ         
อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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

12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามชัย ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต          
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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13. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “Zeno Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

14. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทําความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ณ หาดศิลาพันธ์ ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
16. เข้าร่วมโครงการ Kick Off  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณสนามชัย ตําบลตลาดใหญ่        

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
17. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ ห้องประชุม

ประดู่แดง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
18. เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์  วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
19. เข้าร่วมพิธีทําน้ําอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
21. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    

เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
22. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตร 

ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระทอง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
23. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชม

การถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

24. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ําคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณคลองบางใหญ่ ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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25. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด      
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

26. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ                 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)  อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

27. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” และร่วมปลูกต้นยางนา จํานวน ๖๘ ต้น     
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณสวนสาธารณะ   
เฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

28. เข้าร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติธรรม  โครงการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์และปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ซอยโต๊ะแซะ ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต         
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

29. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

30. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่  อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

31. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

32. เข้าร่วมโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนภูเก็ต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ บริเวณถนนภูเก็ต (สะพานหิน) ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

33. เข้าร่วมโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               
ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

34. เข้าร่วมกิจกรรม “รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง)  ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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35. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
สุราษฎร์ธานี 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  และพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  ๔๖ ตําบลวัดประดู่                  
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๖๑ ณ ริมเขื่อนแม่น้ําตาปี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓      
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคมเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วันปิยมหาราช ประจําปี ๒๕๖๑  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

7. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน  เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

๔๔ 
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8. เข้าร่วมพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจําปี ๒๕๖๑       
ณ บริเวณสะพานนริศ ตําบลตลาด  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจําปี ๒๕๖๑ เพื่อฉลองเทศกาล     
ออกพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

11. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายสักการะน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี ๒๕๖๑  ณ หอประชุมครูลํายอง 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี ๒๕๖๑  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖  โรงพยาบาล   
สวนสราญรมย์ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

14. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี    
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

15. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุม  
ครูลํายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

16. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎรธ์านี เมื่อวันที่ 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 



- 61 – 
 

ศูนย์/กอง/ 
สํานักงานสถิติจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
กิจกรรม 

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

18. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

19. เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
20. เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
21. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
22. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
23. เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
24. เข้าร่วมพิธีทําน้ําอภิเษก เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
25. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
26. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก              

ณ พระอุโบสถวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
27. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
28. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
29. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
30. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมถ่ายทอดสดของโทรทัศน์

รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
31. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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32. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

33. เข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
34. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน–พุ่มทอง)  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์          

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ        
พระบรมราชินี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

35. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  ฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ํา คู คลอง             
เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา            
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บึงขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

36. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

37. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

38. เข้าพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๖  เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๔ ปี   
การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖  
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

39. เข้าร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม ณ วัดท่าตลิ่งชัน ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

40. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาถนนสาย ๔๐๑” ณ บริเวณสนามหญ้าตรงกันข้ามหมู่บ้านบ้านเอื้ออาทร กม.๗ ตําบลวัดประดู่ 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

41. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน
บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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42. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา       
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

43. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

44. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ปีชาตกาล          
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

ชุมพร 1. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร         
ณ  ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

4. เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปี ๒๕๖๑  และกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ   
“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําชาติ” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  หมู่ที่ ๖             
ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ณ ถนนปรมินทรมรรคา หน้าเทศบาลเมืองชุมพร และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

6. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

๓๕ 
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7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๓  ตําบลท่าตะเภา           
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

9. เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ณ บริเวณหน้ามุกอาคารศาลากลางจังหวัด
ชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

10. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโพธิการาม ตําบลนาทุ่ง    
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

11. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

12. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์  อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๗ 
ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

13. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) ณ อนุสาวรีย์วีรไทย บริเวณสะพานท่านางสังข์ ตําบลบางหมาก         
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

14. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” สนับสนุนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณร้านแก่งเพกาพาร์ค ถนนเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

15. เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
16. เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ณ พระตําหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร        
จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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17. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทําความสะอาดและฟื้นฟูชายทะเล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ณ บริเวณชายทะเล
หาดทรายรี ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

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

19. เข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๒ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) 
ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

20. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” ณ ห้องประชุม สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

21. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย” ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร      
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

22. เข้าร่วมพิธีทําน้ําอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร            
ณ วัดถ้ําเขาพลู หมู่ที่ ๓ ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

23. เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์ 
พระอารามหลวง ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

24. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

25. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

26. เข้าร่วมพิธีงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดโพธิการาม ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

27. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

28. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชุมพร (หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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29. เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกันปลูกต้นไม้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  พื้นที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลบางลึก (บริเวณพื้นที่หนอง
ใหญ่) อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

30. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๒  ณ หอประชุม
จังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

31. เข้าร่วมกิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจําปี ๒๕๖๒  ณ คลองขี้นาค หมู่ที่ ๘ ตําบลนากระตาม อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

32. เข้าร่วมกิจกรรม “๑ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เส้นทางประวัติศาสตร์ สมัย ร.๕ เสด็จพระราชดําเนิน ณ บริเวณ
วัดถ้ําสนุก ตําบลบ้านนา อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

33. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง
ชุมพร (หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

34. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร 
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

35. เข้าร่วมกิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง”  เส้นทางประวัติศาสตร์ สมัย ร.๕  เสด็จพระราชดําเนิน ณ คลองตะเคียนด้วน 
หมู่ที่ ๘ ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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