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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏบิัติการ การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านกังานสถติิแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓   

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

ตามท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม  รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน
ขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงก าร

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 
2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 
3. เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย 
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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

 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
 

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

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(กปส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

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

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

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

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอร์ด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
6๕ หน่วยงาน 

 

ศูนย/์ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6๕ กิจกรรม 
 

ศูนย/์ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

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

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ). 

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

๔ เครือข่าย 
 

ศูนย/์ส านัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

 

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

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

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 



- 5 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

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

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

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

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

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

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 
 

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

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
ก าหนดในแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 8๕ ศูนย/์ส านัก 
สลก.(กคธ.) 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

1.โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

สลก.
(กปส.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

2 กิจกรรม 
 

3 กิจกรรม 1. กิจกรรม สสช. ปันรักเหลือ-ขอ โดย
ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ของเหลือใช้ 
เพ่ือมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ จุดรับ
บริจาคบริเวณชั้น 2 ลานหน้าส านักงาน
เลขานุการกรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2562 – เมษายน 2563 
2. กิจกรรม พ่ีมาดี...ชวนน้องหนูเรียนรู้
ส ามะโนประชากรและเคหะ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ร่วมกับ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้ง
วัฒนะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

3. กิจกรรม ปฎิทินเก่า..เราขอ  เพ่ือผลิต
หนังสือเสียงให้กับผู้บกพร่องทางการ
มองเห็น   โดยตั้งจุดรับบริจาคบริเวณ
ชั้น 2 ลานหน้าส านักงานเลขานุการกรม 
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2 5 6 2  – 
กุมภาพันธ์ 2563 
4. กิจกรรม สสช .ปันรั ก  เหลือ–ขอ 
ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2563 
ณ บริ เวณชั้น 2 ลานหน้าส านักงาน
เลขานุการกรม 

2. โครงการ เสริมสร้ า ง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

สลก.
(กปส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

4 กิจกรรม 

7 กิจกรรม 1. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 11 – 13 
ตุลาคม 2562 
2. ร่วมงานพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล และ
กิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา   
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

3.  ร่วมงานพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2562 
4. ร่วมพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราช
กุศลถวายผ้ าพระกฐิน  เมื่ อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562 
5. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้  และพิธี
ถวายบั งคมเนื่ องในวัน พ่อแห่ งชาติ 
ประจ าปี 2562 
6. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
7.  ร่วมรับเสด็จทรงพระราชด าเนินเลียบ
พระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
8. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เมื่อ
วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

9. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่าง
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 
10. จัดตั้ งโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่าง
วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2563 
11. จัดตั้ งโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่าง
วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 

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

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

ศูนย/์
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

อย่างน้อย 
65 

หน่วยงาน 
 

87 หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

11 
 หน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาค 
76 

หน่วยงาน) 

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
ส ลก .  แ ล ะส า นั ก ง า นสถิ ติ จั ง ห วั ด 
ด าเนินการจัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เกี่ ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงค์
ในเรื่ อง วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 

4.จ านวนช่ องทางกา ร
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

สลก.
(กนต./
กคธ./
กปส.) 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

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

เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
แก่บุคคลในส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2) โปสเตอร์ เรื่อง ค่านิยมการให้
และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) โปสเตอร์  เรื่อง “ปิดปุ่มโปง” 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4) โปสเตอร์เผยแพร่เนื่องในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
2 .  เ ผ ยแ พร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซต์  nso.go.th 
เว็บไซต์ webintranet.nso.go.th และ
เว็บไซต์ ethics.nso.go.th 
3. ปิดประกาศท่ีบอร์ด NSO โปร่งใส 
4. เผยแพร่ ใน  Facebook NSO 
Stopcorrupt ion  
5. ปิดประกาศที่เครื่องสแกนใบหน้า 
6. จัดท า Backdrop และ Roll up เพ่ือ
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 
1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง

คิดเป็น 
2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร   

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

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ       
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

5.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ศูนย/์
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

65 
กิจกรรม 

 

922 
กิจกรรม 

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

6.โครงการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็น เครื่ อ งมื อต้ านการ
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่  
ผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 65 คน 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

7.โครงการอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

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

สลก.
(กนต.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

3 ครั้ง 1.  การอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก าร  เ รื่ อ ง       
การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
รุ่นที่ 10 วันที่ 16 มกราคม 2563 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง       
การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 
17 มีนาคม 2563 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฐมนิเทศข้าราชการที่บรรจุใหม่ ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ รุ่นที่ 13 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
8.โครงการอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

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

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 1.ค าสั่ งส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ  ที่ 
101/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  
เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง คณะท า ง านประ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการ
ด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2.บันทึกส านั กงานเลขานุการกรม     
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 01.9/ว 40      
ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง      
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
3.บันทึกส านั กงาน เลขานุการกรม    
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 01.9/ว 40 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2563 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

9.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 

นว.(กพบ.)/
สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กร ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ จ านวน 44 คน เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2563 
 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 

10.จ านวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน    
1 เครือข่าย” 

ศูนย์/
ส านัก 

4 
เครือข่าย 

 

12 
เครือข่าย 

1. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/กอง) มีการ
จัดตั้ ง เครือข่ ายเ พ่ือการบริหารงาน        
ที่โปร่งใส ดังนี้ 
  ๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
  3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
  4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิต ิ
  5) กองสถิติพยากรณ ์
  6) กองสถิติเศรษฐกิจ 
  7) กองสถติิสาธารณมต ิ
  8) กองสถิติสังคม 
  9) กองบริหารจัดการระบบสถิต ิ
  10) ส านักงานเลขานุการกรม 
  11) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.  ค าสั่ งส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ที่ 
101 /2563  แต่ ง ตั้ ง คณะท า ง าน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

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

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

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล         
ความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ จ านวน 62 คน เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2563 

12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

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

นว.(กพบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

2 ครั้ง อบรมหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ 
ผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 65 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล        
ความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

สถิติแห่งชาติ จ านวน 62 คน เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2563 

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

13.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร“ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of 
Interest)” 
 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต  และจิ ต
พอเพียงต้านทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 33 คน 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองค์กร 
 
 
 
 
 

1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 
 
 
 
 

1.จ านวนครั้งของการจัด
โครงการประกาศเจตนารมณ ์
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 
 
 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง ผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ  ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรของส านักงานสถิติ
แห่งชาติทราบและร่วมกันปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว  ประกาศ ณ วันที่ 12 
มีนาคม 2563 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทาง
ต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ ์

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

5 ช่องทาง มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์ 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563    
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

2. เว็บอินทราเน็ทส านักงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th 

3. เว็บไซต์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th 

4. Facebook : Nso Stopcorruption 
5. Facebook : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการ
ป้ องกั นการทุ จ ริ ต ให้ 
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 
 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

1 . จั ด ท า น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่  
ในองค์กรทราบและ   
ถือปฏิบัติ 
 

1.จ านวนช่องทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

สลก.
(กคธ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส             
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือให้ เจ้ าหน้าที่
องค์กรถือปฏิบัติ  และเผยแพร่ทาง
ช่องทาง ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.nso.go.th 
2. เผยแพร่ในเว็บไซต์ ethics.nso.go.th 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตขึ้น 

2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช. 
 
-กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ าราชการพล เ รื อน
ดีเด่น 
 
 
 
 
 
3. ทบทวนระ เบี ยบ
ภายใน ในเรื่ องการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี ผ ล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.จ านวนครั้ งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
 
 
 

สลก.
(กกจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กนต./
กคธ.) 

 
 
 
 
 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดี เ ด่ น ของส านั ก ง านสถิ ติ แห่ ง ช าติ 
ประจ าปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก  
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 นายพลากร  ดวงเกต ุ
นักวิชาการสถิติช านาญการ 
กองสถิติพยากรณ ์ 
 นายรวมยศ  คล่องบัญชี 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
 

1. คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์   
ทับซ้อน   
2. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติ  
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์  
ทับซ้อน  และแบบฟอร์มการจัดท า ผท. 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563    
ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 
01.9/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กยง.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือรับรอง
การประเมินผล
การควบคุมภายใน 
(ปค.1) 
2. รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น อ ง ค์ 
ประกอบของการ
ควบคุ มภาย ใน    
(ปค.4) 
3.  รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุ มภ าย ใน   
(ปค.5) 
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมิน 
ผลกา รควบคุ ม
ภายในของผู้ตรวจ 
สอบภายใน (ปค.6) 

1. ส านักงานสถิติแห่งชาติได้รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ    
12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2562) เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว 
2.ค าสั่ งส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ  ที่ 
166/2563 แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3 .  ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ประสานงานให้ศูนย์/กอง ที่เกี่ยวข้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
จัดท าร ายการการประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ร อ บ  1 2  เ ดื อ น           
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
ในภาพรวมของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

5.แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
 
 
 
 
 
 

5.ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

ตส. รายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ 

เรื่องตามที่
ก าหนดใน

แผน 

-  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) รวม 2 เรื่อง 

1. รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 
    2. รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 
-  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563 
(เมษายน – กันยายน 2563) ดังนี้ 
    1. จัดท ารายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย    
        1.1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ใ ช้ ค่ า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 
        1.2 รายงานผลการตรวจสอบการ
ใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 
        1.3 รายงานผลการตรวจสอบ
การเงินบัญชีตามระบบ GFMIS 
        1.4 รายงานผลการตรวจสอบการ
รับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
        1.5 รายงานผลการตรวจสอบการ
เบิกจ่ ายเงินสวัสดิการ เกี่ ยวกับการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ (เฉพาะที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) 
        1.6 รายงานผลการตรวจสอบการ
บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
        1.7 รายงานผลการตรวจสอบ
สารสนเทศ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมออนไลน์ 
        1.8 รายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       1.9 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดพะเยา 
       1.10 รายงานผลการตรวจสอบ
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

ภายในจังหวัดสระบุรี 
   2. อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลฯ ครบ
ก าหนด เดื อนพฤศจิ ก ายน  2563 
จ านวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 
       2.1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 
       2.2 รายงานผลการตรวจสอบการ
จัดซื้ อจั ดจ้ า งด้ วยวิ ธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
       2.3 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดอุดรธานี 
       2.4 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดหนองบัวล าภู 
      2.5 รายงานผลการให้ค าปรึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 
      2.6 รายงานผลการให้ค าปรึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 
 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนย์/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

ร้อยละ 85 85.67 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ใช้เครื่องมือในการวัด 3 เครื่องมือ 
คือ Internal External และOpen Data 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานสถิติ 
แห่งชาติ  ได้คะแนนเท่ากับ 85.67 
 
-  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภายใน  (IIT)   และแบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  แสดง 
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และ 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
อย่างชัดเจน และคุณภาพการให้บริการ 
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล 
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เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT)  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆ ที่ เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่
เป็นรูปธรรม จึงควรเน้นการเผยแพร่
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสั ม พันธ์กับผู้ รั บบริ การและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยตรง 
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จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม  
1 ตัวชี้วัด ส าหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  โดยน าโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ     
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ   ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ การส่ง เสริมคุณธรรมฯ แล้ว   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563   พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 
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สรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  256๓  (ไตรมาสที่ 1 - 4) 
 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
จ านวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
          การตอบกลับ การด าเนินการ 
          จ านวนการ

ตอบกลับผู้
ร้องภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

จ านวนบัตร
สนเท่ห์ที ่  

ไม่สามารถ
ตอบกลับผู้

ร้องได้ 

ไม่รับเรื่อง
ไม่อยู่ใน

อ านาจและ
ภารกิจงาน 

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนเรื่อง
ที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนเรื่อง
ที่ด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 

 
         

 
         

 

         1. ยื่นด้วยตนเอง - - - - - - - 
          2. ทางไปรษณีย์ - - - - - - - 
          3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน - - - - - - - 
          4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 53 49 4 29 6 - 18 
          5. อ่ืน ๆ เช่น  เว็บไซต์ สปน.  1 1 - - - - 1 
                          
          

รวม 54 
50 4 29 6 - 19 

          54 54 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
จ านวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
          การตอบกลับ การด าเนินการ 
          จ านวนการ

ตอบกลับผู้
ร้องภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

จ านวนบัตร
สนเท่ห์ที ่  

ไม่สามารถ
ตอบกลับผู้

ร้องได้ 

ไม่รับเรื่อง
ไม่อยู่ใน

อ านาจและ
ภารกิจงาน 

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนเรื่อง
ที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนเรื่อง
ที่ด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 

          
          

 

 

        1. การจัดซื้อจัดจ้าง               
              1.1 ข้อร้องเรียน               
              1.2 ข้อเสนอแนะ               
              1.3 ข้อสอบถาม               
              1.4 ข้อมูล               
              1.5 ค าติชม/อ่ืน ๆ                
          2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจ 
              

             2.1 ข้อร้องเรียน (การกระท าผิดวินัย)               
                   2.1.1 ทุจริตคอร์รัปชั่น               
                   2.1.2 ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 

เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด 
1 1 - - - - 1 

          และตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่               
                   2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม               
                   2.1.4 คุกคามทางเพศ                
                   2.1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ข้าราชการ

จังหวัดท าผิดวินัย 
1 - 1 - - - 1 
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
จ านวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
          การตอบกลับ การด าเนินการ 
          จ านวนการ

ตอบกลับผู้
ร้องภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

จ านวนบัตร
สนเท่ห์ที ่  

ไม่สามารถ
ตอบกลับผู้

ร้องได้ 

ไม่รับเรื่อง
ไม่อยู่ใน

อ านาจและ
ภารกิจงาน 

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนเรื่อง
ที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนเรื่อง
ที่ด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 

          
          

 

 

                 2.1.6 ผิดระเบียบ                
         2.1.7 อ่ืน ๆ เช่น พนักงานของสถิติประพฤติตน
ไม่เหมาะสม  

2 1 1 - - - 2 

          3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เช่น ปรับปรุงรายงานสรุปผล
ส าคัญรายปี รบกวนลบ User account ให้หน่อยครับ 

9 8 1 - 3 - 6 

          สถิติจังหวัดให้ลูกน้องออกพ้ืนที่ในพ้ืนที่เสี่ยง Covid-19                 
          Website หลายอันท าให้สับสน และขอเสนอความคิดเห็น               
          เกี่ยวกับการออกมาตรการยุติการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร               
          ประจ า สสช. ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนา 

2019 (Covid-19) 
4. ข้อสอบถาม  เช่น มีแบบสอบถามมาให้กรอก 

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

          5. ข้อมูล                
    5.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัพเดทข้อมูล ปี 2562  
การส่งข้อมูล การส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ พ.ศ. 2563 

6 5 1 - 3 - 3 

    5.2 ระบบการให้บริการ                
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ 
จ านวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
          การตอบกลับ การด าเนินการ 
          จ านวนการ

ตอบกลับผู้
ร้องภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

จ านวนบัตร
สนเท่ห์ที ่  

ไม่สามารถ
ตอบกลับผู้

ร้องได้ 

ไม่รับเรื่อง
ไม่อยู่ใน

อ านาจและ
ภารกิจงาน 

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนเรื่อง
ที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนเรื่อง
ที่ด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 

          
          

 

 

        6. ค าติชม/อ่ืน ๆ                
    6.1 หน่วยงาน               
    6.2 เจ้าหน้าที่ 1 1 - - - - 1 
                
7. เรื่องท่ีไม่รับไว้ด าเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน 
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการ 

29 29 - 29 - - - 

ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555               
                

รวม 54 
50 4 29 6 - 19 

54 54 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  ของประเทศ” มีพันธกิจในการบริหารจัดการสถิติและ
สารสนเทศให้เป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ/จัดท าส ามะโนหรือส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของประเทศ/บริการข้อมูลองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน/พัฒนาบุคลากร
ทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ/ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุก
ระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

 ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง 1  ซึ่งประกอบด้วยช่องทางที่ ๑) ยื่นด้วย
ตนเอง ช่องทางที่ 2) ส่งทางไปรษณีย์ ช่องทางที่ 3)  ตู้รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางที่ 4) เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ  www.nso.go.th หัวข้อ“ร้องเรียน” และช่องทางที่ 
5) ช่องทางอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงส านักงานสถิติแห่งชาติ (โทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: nso_juris@nso.go.th  ฯลฯ) 

                                                           
1
 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ข้อ ๖ การย่ืนเรื่องร้องเรียน ให้กระท าได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ย่ืนด้วยตนเอง 
 (๒) ส่งทางไปรษณีย์ 
 (๓) ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
 (๔) เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 (๕) ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

สรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖2 – 30 กันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 1 – 4) 

http://www.nso.go.th/
mailto:nso_juris@nso.go.th
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 ในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่ อเรื่อง
ร้องเรียน พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ
การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
ค าถามหรือแจ้งการด าเนินการ ให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37” และมาตรา 41  “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลหรือสาระตามควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป...” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  

ในกรณี การจัดการเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 รอบ 12 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓0 กันยายน ๒๕๖3 ซึ่งมีเรื่องร้องเรียน 
จ านวนทั้งสิ้น 54 เรื่อง โดยจ าแนกเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ จ านวน 5 ช่องทาง  คือ (๑) ยื่นด้วยตนเอง ไม่มีเรื่องร้องเรียน (2) ส่งทางไปรษณีย์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
(3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน (4) เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ  www.nso.go.th หัวข้อ“ร้องเรียน” จ านวน 53 เรื่อง (ร้อยละ 98.15) (5) ช่องทางอ่ืน ๆ       
ทีส่ามารถส่งเรื่องถึงส านักงานสถิติแห่งชาติ (เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ nso_juris@nso.go.th และเว็บไซต์ ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สปน.)) 
จ านวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 1.85) ดังตารางที่ ๑  

ตารางที่ 1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ 2563 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖2 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 – 4) ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ/สอบถาม/ชมเชย จ านวน (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 

1. ยื่นด้วยตนเอง - - 

2. ทางไปรษณีย์ - - 

3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน - - 

4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 53 98.15 

5. อ่ืน ๆ (เว็บไซต์ ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สปน.)) 1 1.85 

รวม 54 100 

http://www.nso.go.th/
mailto:nso_juris@nso.go.th%20และเว็บไซต์%20ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์%20(สปน.)


- 36 - 
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่องทางที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ ช่องทางเว็บไซต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th จ านวน 25 เรื่อง โดยสามารถจ าแนก
ประเภทเรื่องร้องเรียนได้ 5 ประเภท2   

ประเภทเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ 1) ประเภทข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น จ านวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 36) 2) ประเภทข้อมูล จ านวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 24)     
3) ประเภทข้อสอบถาม จ านวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 20) 4) ประเภทข้อร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 16) และ 5) ประเภทค าติชม/อ่ืน ๆ จ านวน 1 เรื่อง  (ร้อยละ 4)              
ตามแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2

ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  
ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

        “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วย     วินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลัง    ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า  ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ กรณีผู้รับจ้างเหมาด าเนินงาน กระท าการฝ่าฝืนข้อก าหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าติชม หรือค าถาม ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติด้วย 

ข้อ ๗  ให้กลุ่มนิติการท าหน้าที่วิเคราะห์แยกประเภทเรื่องร้องเรียน แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       (๑) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ให้กลุ่มนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 
        (๒) กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าติชม หรือค าถาม ให้ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจเป็นผู้ด าเนินการ 
       (๓) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียน อื่น ๆ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้กลุ่มนิติการเป็นผู้พิจารณาด าเนินการในเบ้ืองต้น ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่อง

ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา สั่งการตามความเหมาะสมต่อไป 
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แผนภาพที่ 1 

  

   จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สามารถจ าแนกเรื่องร้องเรียนได้ 2 เรื่อง ๆ ละ 5 ประเภท ดังนี้          
   เรื่องท่ี 1 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทั้ง 5 ประเภท ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

  เรื่องท่ี 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจงาน มีดังนี้ 
    1) ประเภทข้อร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 16) 
    2) ประเภทข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จ านวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 36) 
    3) ประเภทข้อสอบถาม จ านวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 20) 
    4) ประเภทข้อมูล (ขอข้อมูลต่าง ๆ) จ านวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 24) 
    5) ประเภทค าติชม/อ่ืน ๆ จ านวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 4)   
  

0 0 0 

4 

0 0 0 0 

9 

0 0 0 0 

5 

0 0 0 0 

6 

0 0 0 0 1 0 

ยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณยี ์ ตู้รับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์ 
WWW.NSO.GO.TH 

อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ 
สปน. โทรศัพท,์ อีเมล์  

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะฯ ข้อสอบถาม ข้อมูล ค าติชม/อ่ืน ๆ 
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 จากจ านวนเรื่องร้องเรียนข้างต้น ได้จ าแนกส่วนราชการออกเป็น ๒ ส่วน คือ   
 ๑) ส่วนกลาง ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ จ านวน 
22 เรื่อง  
 2) ส่วนภูมิภาค ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
จ านวน 3 เรื่อง ตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 – 4) ตามส่วนกลางและ          
ส่วนภูมิภาค ดังนี้    

เรื่อง จ านวนเรื่อง 
ส่วนราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

1. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - - - 

2. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ 25 22 3 

รวม 25 22 3 
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จากจ านวนเรื่องร้องเรียน จ าแนกเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และเรื่องที่ส่งต่อประเภทข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อสอบถ าม ค าชมเชย    
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ  ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จ านวน 4 เรื่อง และส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเป็นผู้ด าเนินการ 
จ านวน 21 เรื่อง ตามแผนภาพที่ 2 

        แผนภาพที่ 2 

          
 จากเรื่องท่ีด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องที่ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทข้อร้องเรียน ได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

 1) ข้อร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว  
 2) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จ านวน 9 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 
 3) ข้อสอบถาม จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว  
 4) ข้อมูล จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว  
 5) ค าติชม/อ่ืน ๆ จ านวน ๑ เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว  
 

4 
 

21 

เร่ืองทีด่ ำเนินกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง และเร่ืองทีส่่งต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง  

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 3 จ านวนเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖๒ ถึง ๓0 กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓) ไตรมาสที่ 1 – 4 ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และ
ไดด้ าเนินการจนได้ข้อยุติ  

 
ประเภทข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/

สอบถาม/ชมเชย 
จ านวน
(เรื่อง) 

จ านวนเรื่องท่ี        
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 

1. ข้อร้องเรียน 4 - 4 

2. ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 9 - 9 

3. ข้อสอบถาม 5 - 5 

4. ข้อมูล 6 - 6 

5. ค าติชม/อ่ืน ๆ 1 - 1 

รวม 25 - 25 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ที่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องจะให้ค าแนะน า     

แก่ผู้ร้องเรียน เพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องร้องเรียนที่ยื่นมาให้ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
พ.ศ. 2555  

2. กรณีเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน หรือช่องทางการติดต่อกลับ ท าให้ไม่สามารด าเนินการ      
เข้าชี้แจง แก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้โดยตรง และผู้ร้องเรียนอาจจะไม่ทราบขั้นตอนการด าเนินการจัดการ หรือแก้ไขปัญหาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
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แนวทางแก้ไข 
1. กรณีค าร้องที่ไม่สมบูรณ์ (กรณีบัตรสนเท่ห์) แต่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากระบุอีเมล์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

สามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็นไป ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะเรื่องบัตรสนเท่ห์ว่า
ควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จึงสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

 2. ควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้รู้แนวทาง ขั้นตอน เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎ           
ที่ก าหนด 

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ต้องเสริมสร้างวินัย ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยตลอดจนป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยอย่างต่อเนื่อง 
และควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 

ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

1. เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำกรมบัญชีกลำง ครบรอบ 129 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรกรมบัญชีกลำง เพ่ือจะน ำไปบริจำคให้
องค์กรสำธำรณกุศล  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อำคำร 3 กรมบัญชีกลำง เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ ครบรอบ 8 ปี คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ       
ณ อำคำรหอประชุม ส ำนักงำน กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ครบรอบ 19 ปี และร่วมบริจำค
เงินสมทบทุนมูลนิธิรำมำธิบดี  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 และลำนอเนกประสงค์ ชั้น 6 (ทิศตะวันตก) อำคำรรัฐประศำสนภักดี  ศูนย์รำชกำรฯ 
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดนรนำถสุนทริกำรำม          
แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 
5. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในงำนประกำศผลรำงวัลโครงกำรประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภำครัฐ  (Thailand Data Innovation Awards ,        
DIA by DGA)  ณ  ห้องอินฟิตินี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พำวเวอร์ (รำงน้ ำ) กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
6. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกิจกำรพลเรืองทหำร  ครบรอบปีที่ 23 และร่วมบริจำคสมทบทุนเพ่ือเป็นสวัสดิกำรส ำหรับก ำลังพล   
ชั้นผู้น้อย และทุนกำรศึกษำแก่บุตรข้ำรำชกำรทหำร   ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อำคำร 6 ชั้น 2 กรมกิจกำรพลเรือนทหำร กองบัญชำกำร
กองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมงำนมอบรำงวัลตรำสัญลักษณ์  G – Green ระดับประเทศ และลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม           
ณ  โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 
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ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

8. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำร อำหำรแห้งแด่ประสงฆ์ เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2563  ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์     
ชั้น 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 
9. เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำกรมทรัพยำกรธรณี  ครบรอบ 128 ปี  และร่วมบริจำคเงินให้กองทุนสวัสดิกำรกรมทรัพยำกรธรณี ณ ห้องโถง
อำคำรเพชร กรมทรัพยำกรธรณี เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนกีฬำสำนสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ บริเวณโรงยิม บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด เมื่อวันที่     
31 มกรำคม พ.ศ. 2563 
11. เข้ำร่วมงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล  ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” เพ่ือน้อมร ำลึกถึงควำมส ำคัญของวันสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Day)  ณ ห้องวำยุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5  โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563  
12. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ กรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี  และร่วมบริจำคเงินเพ่ือซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ให้กับ
โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี  ณ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 
13. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ครบรอบ 9 ปี  ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ (อำคำรบ)ี  ถนนพระรำม 9 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 
14. เข้ำร่วมงำนวันครบรอบก่อตั้งองค์กร บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ครบรอบ 66 ปี  ณ ห้องโถง อำคำร 9 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
15. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในงำน “วันคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ประจ ำปี พ.ศ. 2563” ณ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น 2 อำคำรรัฐประศำสนภักดี     
ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำกรมกำรท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี  ณ กรมกำรท่องเที่ยว อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ 
เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำสถำบันพระปกเกล้ำ ครบรอบ 22 ปี  ณ สถำบันพระปกเกล้ำ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำร        
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563 
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ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

18. เข้ำร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 4 ปี กำรจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม              
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563 

กองบริหำรจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ 

1.เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                
บรมนำถบพิตร ณ ท้องสนำมหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2.เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ โถงชั้น 4 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 

2 

กองสถิติเศรษฐกิจ 1. เข้ำร่วมท ำบุญใส่บำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 1 
กองสถิติสังคม 1. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญ ตักบำตร  

2. เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน 
3. เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำ หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” 
4. เข้ำร่วมงำนเสวนำห้องวิชำกำรในงำน “สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำ ชรำอย่ำงมีควำมสุข” 

4 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

1. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  ชั้น 6  ส ำนักงำนใหญ่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ถนนงำมวงศ์วำน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 
2. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904   ณ ห้องประชุม        
กองทัพภำคท่ี 1 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
3. เข้ำร่วมท ำบุญเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องโถงกลำง ชั้น 2  เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 
4. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904 ณ บริเวณเรือนจ ำกลำง
สมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม  เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 
5. เข้ำร่วมท ำบุญเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 
6. เข้ำร่วมสวดมนต์ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพิชยญำติกำรำม เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2563 
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ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
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จ านวน
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7. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ  เรื่อง  สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904  ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 4  
ชั้น 4  เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563 
8. เข้ำร่วมงำนสมโภชน์พระพุทธชินรำช หน้ำตัก 80 นิ้ว ณ วัดป่ำเวฬุวัน เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563 
9. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ  เรื่อง  สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทยในโครงกำรจิตอำสำ 904  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบำงขุนเทียน  เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และมีจิตอำสำช่วยเหลือสังคม             
ณ โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และมีจิตอำสำช่วยเหลือสังคม            
ณ กรมสรรพสำมิต  เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 

ศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

1. เข้ำร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ  วัดนรนำถสุนทริกำรำม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 
2.เข้ำร่วมสนับสนุนกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 
2562 ณ ศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำน ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลมำฆบูชำ พุทธศักรำช 2563 

3 

กองบริหำรจัดกำร
ระบบสถิติ 

1. เข้ำร่วมบริจำคจตุปัจจัยเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลในกำรถวำยผ้ำพระกฐิน พระรำชทำนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
2.เข้ำร่วมชมกำรแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมชุด “นิรมิตเรื่องนทีเถลิงหล้ำ” เสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำ          
ทำงชลมำรคฯ เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม กีฬำสำนสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563      

3 

กำญจนบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 

10 
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปิดเมือง Big Cleaning Day” 
4. เข้ำร่วมโครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่  
2 เมษำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ สวนสำธำรณะปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ และกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์” และกิจกรรม
จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ      
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

จันทบุรี 1. เข้ำร่วมโครงกำร Big Cleaning Day  ณ เรือนจ ำจังหวัดจันทบุรี 
2. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล         
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
4. เข้ำร่วมงำนวันครบรอบสถำปนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 
6. เข้ำร่วมชมพิธีถ่ำยทอดสด พระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เนื่องในวันคล้ำยวันปรำบดำภิเษก 251 ปี 
8. เข้ำร่วมกิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต 
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9. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ห้องประชุม 1          
ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์และสำมเณร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ         
พระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 
เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่       
28 กรกฎำคม 2563  
14. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์และสำมเณร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี          
จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ             
พระบรมรำชชนนี  พันปีหลวง  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่      
12 สิงหำคม 2563 

ฉะเชิงเทรำ 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดโพรงอำกำศ  ต ำบลโพรงอำกำศ อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
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จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
3.เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำเพ่ือสังคม วุฒิสภำ กิจกรรมปลูกต้นกล้ำแห่งควำมดี “เรำท ำควำมดี ดัวยหัวใจ” ครั้งที่ 4  ณ โรงเรียนวัดเกำะ 
ต ำบลบำงเตย  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี   ณ วัดนฤภัยประชำบ ำรุง  ต ำบลหอมศีล  อ ำเภอบำงประกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  ณ ริมเขื่อนวัดไชยภูมิธำรำม (ท่ำอิฐ)  หมู่ที่ 2  ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ  เมื่อวันที่            
5 ธันวำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน  “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” กิจกรรม Big Cleaning  ณ เรือนจ ำกลำง
ฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลำซ่ำ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ     
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน  เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี 2563  ณ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ต ำบลก้อนแก้ว 
อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำถนน เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2563  ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ      
(บริเวณหน้ำค่ำยพระยำสุรสีห์) ต ำบลแปลงยำว อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดบำงปรงธรรมโชติกำรำม ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 
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11. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำร อำหำรแห้ง เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563  ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563  ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ           
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
13. เข้ำร่วมโครงกำร “จังหวัดฉะเชิงเทรำ บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”  ณ วัดก้อนแก้ว หมู่ที่ 4 ต ำบลก้อนแก้ว         
อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ณ บริเวณหอประชุมอ ำเภอบำงคล้ำ ต ำบลบำงคล้ำ อ ำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำงวงศ์  ณ ศำลำจัตุรมุข              
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำจัตุรมุข             
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปรับภูมิทัศน์สวนสำธำรณะ ปลูกต้นไม้  ปลูกป่ำ และจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”     
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ บริเวณโรงเรียนวิทยำรำษฎร์รังสรรค์  อ ำเภอบ้ำนโพธิ์            
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมือวันที่ 3 มิถุนำยน 2563  
18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธำตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ       
สมเด็จ  พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดบำงปรงธรรมโชติกำรำม ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่           
4 มิถุนำยน 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ ณ วัดโสธรวรำรำม อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ             
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
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20. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธำตุเจดีย์   เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในโอกำส               
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ วัดบำงปรงธรรมโชติกำรำม ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล               
ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณลำนกิจกรรมด้ำนหน้ำโรงพยำบำลพุทธโสธร  ริมแม่น้ ำบำงประกง  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ         
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ           
พระเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดทดรำษฎร์เจริญมณีฤทธิ์  ต ำบลบำงไผ่ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
26. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ             
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่       
12 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี     
พันปีหลวง ณ บริเวณลำนกิจกรรมด้ำนหน้ำโรงพยำบำลพุทธโสธร ริมแม่น้ ำบำงประกง  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 
12 สิงหำคม 2563 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณท่ีว่ำกำรอ ำเภอรำชสำส์น จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย วันมหิดล  วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม       
พระบรมรำชชนก ณ บริเวณโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนำมแดง  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 

ชลบุร ี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำเพื่อพัฒนำคลองสำธำรณประโยชน์  เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมงำนท ำบุญปีใหม่ ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน “ประเพณีท ำบุญศำลแม่งอบและป่ำชำยเลน” ประจ ำปี 2563  ณ ศำลแม่งอบ 
และศูนย์เรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ป่ำชำยเลน ต ำบลคลองต ำหรุ  อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมร้องเพลงชำติและประดับธงชำติไทย เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย  ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่          
28 กันยำยน พ.ศ. 2563 

5 
 

ชัยนำท 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยนำท เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “พำยเรือเพ่ือเจ้ำพระยำ เก็บขยะจำกปำกน้ ำโพ           
ถึงสมุทรปรำกำร” ปีที่ 2  ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญพระรำชกุศล และกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                   
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์  ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ                      
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณวัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7  ต ำบลหนองแซง อ ำเภอหันคำ 
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เทโวโรหณะ  ณ วัดธรรมำมูลวรวิหำร ต ำบลธรรมำมูล อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4             
ณ วัดวิหำร อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ เขื่อนเรียงหิน          
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 

43 
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7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ ถนนอู่ทองมะชำมเฒ่ำ  อ ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยนำท  ณ วัดส่องคบ ต ำบลชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท      
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
9. เข้ำร่วมจัดกิจกรรมท ำควำมดี ปลูกและดูแลรักษำต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียวัดบ้ำนหนอง 
ต ำบลตลุก อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ  ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยำ อ ำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวำยพระพรชัยมงคล  ณ วัดสังฆำรำม ต ำบลเที่ยงแท้  อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่          
28 พฤศจิกำยน 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร        
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562     
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์  เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณวัดศรีสิทธิกำรำม ต ำบลคุ้งส ำเภำ อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร       
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ วัดป่ำสัก อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย ต ำบล ในเมือง อ ำเภอเมือง
ชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563     
16. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต  ณ วัดสกุณำรำม ต ำบลบำงขุด อ ำเภอสรรคบุรี     
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
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17. เข้ำร่วมประเพณีห่มผ้ำพระธำตุตักบำตรดอกดำวเรือง เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ  ประจ ำปี 2533 ณ วัดหัวยำง ต ำบลท่ำฉนวน     
อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
18. เข้ำร่วมโครงกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท ำนองสรภัญญะ และกำรประกวดกำรบรรยำยธรรม จังหวัดชัยนำท ประจ ำปี 2563       
ณ วัดท่ำช้ำง  ต ำบลเขำท่ำพระ อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ ำนภำลัย  ณ วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ ต ำบลมะขำมเฒ่ำ 
อ ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง  ณ บริเวณเข่ือนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวำยพระพรชัยมงคล  ณ วัดโพธิ์งำม ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท        
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  เนื่องในงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
23. เข้ำร่วมงำนวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ  อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท 
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
24. เข้ำร่วมงำนพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2563   ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท      
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ หอประชุม
โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี          
ณ  สระประปำดงส้มจีน บ้ำนหัวตะเฆ่  หมู่ที ่3  ต ำบลวังหมัน  อ ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท  เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ วัดป่ำสัก ต ำบลหำงน้ ำสำคร 
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อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดโรงพยำบำลเนื่องในวันอำนันทมหิดล ณ โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร 
อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
29. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ  ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท หมู่ที่ 3  ต ำบลหำงน้ ำสำคร อ ำเภอมโนรมย์      
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 69 รูป และปล่อยพันธุ์ปลำเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
31. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุม        
โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
32. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ ถนนทำงหลวงหมำยเลข 1  
(พหลโยธิน) กม. 273-274  ต ำบลเสือโฮก อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
33. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม  และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สนำมกีฬำ      
เฉลิมพระเกียรติฯ หน้ำศำลำกลำงจังหวัด อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
34. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรพระสงฆ์และปล่อยพันธุ์ปลำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ    
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัด เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
35. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ             
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ เรือนจ ำชั่วครำวเขำพลอง  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
37. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม เมื่อวันที่              
12 สิงหำคม 2563 
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38. เข้ำร่วมประกอบพิธีศำสนำ 3 ศำสนำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง                     
ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563 
39. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวง และเจริญพระพุทธมนต์ กำรสร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                    
ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอเนินขำม เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2563 
40. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบกองทุนพัฒนำเด็กชนบท สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563 
41. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในโอกำส “วันมหิดล” ณ โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่        
24 กันยำยน พ.ศ. 2563 
42. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์  ท ำควำมสะอำดโรงพยำบำล  เนื่องในโอกำส “วันมหิดล” ณ โรงพยำบำลชัยนำท
นเรนทร อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 
43. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรณรงค์ปลุกจิตส ำนึก “กำรร้องเพลงชำติไทย” เนื่องในวันพระรำชทำนธงไทย  ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์      
รัชกำลที่ 5  หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 

ตรำด 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “วันปิยมหำรำช”  ณ บริเวณศำลำ       
100 ปี ตรำดร ำลึก ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล      
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณศำลำ 100 ปี ตรำดร ำลึก อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด        
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
3. เข้ำร่วมจัดหน่วยออกให้บริกำรประชำชน  ตำมโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้ม ให้กับประชำชน ร่วมกับกำรจัดโครงกำร      
หน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริกำรประชำชน ณ ศูนย์รวบรวมผลผลิตสินค้ำเกษตร (ศำลำแดง)  หมู่ที่ 1 ต ำบลทุ่งนนทรี อ ำเภอเขำสมิง        
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 
 

19 



- 15 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำสมิง  หมู่ที่ 1  ต ำบลเขำสมิง อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด        
เนื่องในโอกำส วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  เมือ่วันที่ 17 มกรำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำกำรเปรียญวัดวรดิตถำรำม ต ำบลวังกระแจะ 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
6. เข้ำร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้ม ให้กับประชำชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ .สว. ให้บริกำรประชำชน ณ ศำลำ
ประชำคม บ้ำนคลองหินด ำ หมู่ที ่1  ต ำบลเกำะกูด อ ำเภอเกำะกดู จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 20กุมภำพันธ์ 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรม  “จิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จ              
พระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  ณ บริเวณโดยรอบวัดคลองใหญ่ ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563  
8. เข้ำร่วมกิจกรรม มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี                   
ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วงบอน หมู่ที่ 1 ต ำบลไม้รูด อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร              
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณศำลำเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 5 บ้ำนปำกคลอง ต ำบลบำงปิด อ ำเภอแหลมงอบ       
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปส ำคัญประจ ำจังหวัด ณ วัดหนองบัว ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ครบรอบ 1 ปี  ณ บริเวณก่อนถึง     
ด่ำนท่ำจอด ต ำบลแสนตุ้ง  อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง       
ณ อ่ำงเก็บน้ ำแก้มลิงบ้ำนบ ำโรณ หมู่ที ่4 ต ำบลเขำสมิง อ ำเภอเขำสมิง  จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 
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14. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง          
ณ       วัดหนองบัว ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักลูกเอย” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ                
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณศำลเจ้ำพ่อบ่อไร่ ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “ผู้ว่ำฯพำท ำบุญ” แต่งผ้ำไทย เบิกบำนใจวิถีพุทธจังหวัดตรำด  ณ วัดวรดิตถำรำม ต ำบลวังกระแจะ        
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกำสครบรอบ 10 ปี โรงพยำบำลจุฬำภรณ์”  ณ ศำลำเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำวัดท ำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ภำยใต้โครงกำร “ผู้ว่ำฯพำท ำบุญ” ณ วัดวิเวกวรำรม ต ำบลเนินทรำย 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563 

นครนำยก 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวรำชบพิตร ประจ ำจังหวัดนครนำยก ถวำยพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ      
พัชรพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดอุดมธำนี พระอำรำมหลวง         
ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำสมหำมงคล                     
เฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดนครนำยก เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
3. เข้ำร่วมบันทึกเทปถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี  ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภำวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 

3 

นครปฐม 1. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 28 
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2. เข้ำรว่มพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ  ณ พระรำชวังสนำมจันทร์ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน  และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ วัดสำลวัน     
อ ำเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ  ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีวันปิยมหำรำช ประจ ำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีวันพระบิดำแห่งฝนหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล 5  ประชำรัฐร่วมใจท ำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ  ณ วัดสระกะเทียม อ ำเภอเมืองนครปฐม            
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 
9. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ สวนสำธำรณะ      
บ้ำนเลำเต่ำ อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
14. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำ งรอยยิ้มให้กับประชำชน  ณ วัดทุ่งน้อย
สำมัคคี อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวดนครปฐมพบประชำชน  และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน  ณ ศำลำไทยทรงด ำ       
บ้ำนไผ่คอกเนื้อ ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
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16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  ณ วัดบำงช้ำงเหนือ อ ำเภอสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
17. เข้ำร่วมคณะท ำงำนตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม  ณ พ้ืนที่อ ำเภอดอนตูม            
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ  ณ ห้องประชุมสนำมจันทร์  ชั้น 5       
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระและถวำยรำชสดุดี เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  ณ ห้องประชุมศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 5  เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ครบรอบ 415 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ห้องประชุมศำลำกลำง       
จังหวัดนครปฐม ชั้น 5 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ              
ณ กองอ ำนวยกำร วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
22. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน  ณ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสระกระเทียม  ต ำบลสระกระเทียม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 
23. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวัดแค ต ำบลวัดแค อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ กองอ ำนวยกำรวัดพระปฐมเจดีย์     
รำชวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหำร 
อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563  
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26. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำส                 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
27. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน  และโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ วัดบัวหวั่น 
ต ำบลบัวปำกท่ำ  อ ำเภอบำงเลน  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันส ำคัญของไทยในเดือนกันยำยน  ณ โรงพยำบำลดอนตูม อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม        
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563 

นนทบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยมหำรำช 
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
4. เข้ำร่วมพิธีวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 
5. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพรเทิดไท้องค์รำชัน “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562  กิจกรรมจิตอำสำ 
6. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562  
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมงำน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” 
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยสักกำระพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 

9 

ปทุมธำนี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ แจกของขวัญ ของรำงวัล ในงำนวันเด็กแห่งชำติ 
2. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรภำครัฐของจังหวัดปทุมธำนี 

2 

ประจวบคีรีขันธ์ 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำอเนกประสงค์วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง     
ต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  28 ตุลำคม 2562 

5 
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2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำอเนกประสงค์วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง       
ต ำบลคลองวำฬ  อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
3. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  อำคำรเอนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยำลัย 103 ปี  
โรงเรียนประจวบวิทยำลัย อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
4.เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ  ศำลำอเนกประสงค์วัดคลองวำฬ  พระอำรำมหลวง 
ต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดธรรมิกำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์     
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 

ปรำจีนบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง และวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว      
ประจ ำปี 2562 
3.เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง และถวำยพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ                   
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  
4. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “อำสำท ำควำมสะอำดเรือนจ ำ” (Big Cleaning Day) ณ เรือนจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี 
6. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องใน          
วันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
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8. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ หอประชุม          
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ       
วัดสง่ำงำม จังหวัดปรำจีนบุรี  เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
10. เข้ำร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง          
ณ  สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
เมือ่วันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดแจ้งเมืองเก่ำ อ ำเภอประจันตคำม 
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ วัดใหม่กรงทอง         
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์และสำมเณร  ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์รำชกำร
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
17. เข้ำร่วมบริจำคโลหิต เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง              
ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 

พระนครศรีอยุธยำ 1. เข้ำร่วมบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำสำธำรณประโยชน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดไชยวัฒนำรำม ต ำบลบ้ำนป้อม อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ          
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 

เพชรบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี  ณ วัดพลับพลำชัย  ต ำบลคลองกระแชง อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมสวดมนต์ อุทิศถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล      
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ วัดใหญ่สุวรรณำรำมวรวิหำร ต ำบลท่ำรำบ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์” ณ ห้องประชุมพริบพรี       
ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลเบื้องหน้ำพระฉำยำลักษณ์  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ               
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ บริเวณลำนรัฐพิธี ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่ำ ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ โครงกำรที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ              
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง บ้ำนท่ำกระทุ่ม หมู่ที ่7 ต ำบลกลัดหลวง อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม รักษำควำมสะอำดพ้ืนที่อุทยำนเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ บริเวณอุทยำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พระนครคีรี อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำเพชรบุรี บ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช     
ณ บริเวณตลำดสดเทศบำลเขำย้อย หมู่ที ่5 ต ำบลเขำย้อย อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเขำกระทิง หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี         
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
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9. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ ลำนรัฐพิธี ศำลำกลำง       
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ ห้องพริบพรี ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” ปลูกป่ำเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดหนองจอก ต ำบลห้วยลึก อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ระยอง 1. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในโอกำสวันออกพรรษำ และวันขึ้นปีใหม ่
3. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันฉัตรมงคล  ณ วัดปำกป่ำ ต ำบลหนองตะพำน อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 
4 พฤษภำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ วัดหนองผักหนำม ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง       
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันอำสำฬหบูชำ ณ วัดเกำะลอย ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 
5 กรกฎำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันเข้ำพรรษำ  ณ วัดธรรมสถิตย์ ต ำบลส ำนักทอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง     
เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูปประจ ำจังหวัดระยอง  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ           
พระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ วัดป่ำประดู่ 
ต ำบลท่ำประดู่ อ ำเภอเมืองระยอง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรม STRONG – จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริต  ณ ห้องจันทร์สุดำ โรงแรมสตำร์ คอนเวนชั่น อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 
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รำชบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  พัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท ำควำมสะอำด เพ่ือน้อมถวำยเป็นรำชกุศลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณริมทำงรถไฟ อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่             
23 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระและกล่ำวถวำยสดุดี  เนื่องในงำนรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว และวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ โรงยิมเนเซียม อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ บิ๊กคลีนนิ่ง  ณ เรือนจ ำกลำงรำชบุรี ต ำบลน้ ำพุ  อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม  พ.ศ. 2562  
5. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้  ถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ประจ ำปี 2563”              
ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดรำชบุรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
6. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้  ถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร      
เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย ประจ ำปี 2563”  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึก พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่                
12 สิงหำคม 2563 

11 

ลพบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “สสช. ปันรัก ปันน้ ำใจ” ณ วัดพระบำทน้ ำพุ ต ำบลเขำสำมยอด อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่        
24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล      
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ ศำลำประชำคมเทศบำลเมืองลพบุรี อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562  

13 
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จ านวน
กิจกรรม 

3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดป่ำธรรมโสภณ ต ำบลทะเลชุบศร อ ำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีขอพระบรมรำชำนุญำติจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ประจ ำปี 2563  ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหำปรำสำท 
ภำยในพระนำรำยณ์รำชนิเวศน์  อ ำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงตักน้ ำศักดิ์สิทธิ์   ณ  วัดกวิศรำรำมรำชวรวิหำร เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญน้ ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ไปยังวัดพระศรีมหำธำตุ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช   ณ  พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ        
พระนำรำยณ์มหำรำช  เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบำรมี  ในงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ อ ำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น และกำรเจริญจิตภำวนำ กำรแสดงธรรมเทศนำ กำรจุดประทีป และเวียนเทียนบูชำ  พระบรมสำรีริกธำตุ       
ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำฯ พำเข้ำวัดจังหวัดลพบุรี”  ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหำร ต ำบลเขำพระงำม อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี       
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดเสำธงทอง ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอเมืองลพบุรี         
จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันมหิดล ณ วัดพระบำทน้ ำพุ ต ำบลเขำสำมยอด อ ำเภอเมืองลพบุรี จังห วัดลพบุรี เมื่อวันที่       
24 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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จ านวน
กิจกรรม 

13. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแต่งไทย หิ้วปิ่นโตท ำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศำสนำ” ณ วัดท่ำศำลำ ต ำบลท่ำศำลำ อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563 

สมุทรปรำกำร 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล ท ำบุญตักบำตรเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ มณฑลพิธีริมเข่ือน ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคม เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรม     
รำชำนุสำวรีย์  ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ อำคำรศูนย์พักรักษำใจ เทศบำลต ำบลบำงเมือง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่      
23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย (อำคำร 2 ชั้น 4)  เมื่อวันที่        
6 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปรำกำร ท ำควำมสะอำดเก็บขยะ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปรำกำร ท ำควำมสะอำดเก็บขยะ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ โรงเรียนคลองนำเกลือน้อย  อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์           
จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงพลี        
จังหวัดสมุทรปรำกำร  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ วัดมงคลนิมิตร อ ำเภอบำงเสำธง  จังหวัดสมุทรปรำกำร     
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 

16 
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11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ วัดปำนประสิทธิ์ อ ำเภอบำงบ่อ  จังหวัดสมุทรปรำกำร      
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ วัดบำงกระเจ้ำ อ ำเภอพระประแดง  จั งหวัดสมุทรปรำกำร  
เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 
13.เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปส ำคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดบำงพลีใหญ่ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ มณฑลพิธีหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
15. เข้ำร่วมถวำยพำนพุ่ม และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ณ มณฑลพิธี         
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร 
16. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ณ มณฑลพิธี        
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร 

สมุทรสงครำม 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสงครำม 
2. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  
4. เข้ำร่วมบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 

18 
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8. เขำ้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ของจังหวัดสมุทรสงครำม 
9. เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่ทีบ่้ำนรักษำศีล 5” 
10. เข้ำร่วมจัดกิจกรรมในช่วงพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี         
บรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562 
11. เข้ำร่วมโครงกำรสวดมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสักกำระ และกล่ำวสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  
13. เข้ำร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day  เนื่องในวันมำฆบูชำ และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  เรือนจ ำกลำงสมุทรสงครำม 
14. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำตำมโครงกำร “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ           
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหำร ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่            
3 มิถุนำยน 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว          
ณ ซุม้เฉลิมพระเกียรติ  ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
18. เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” กิจกรรม ชูธรรมน ำชีวิต 
จังหวัดสมุทรสงครำม  ณ วัดเทพประสิทธิ์คณำวำส ต ำบลท่ำคำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2563 

สมุทรสำคร 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน 
2 เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เครื่องเขียน ณ วัดเจษฎำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 ณ วัดเจษฎำรำม                
พระอำรำมหลวง  ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
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4. เข้ำร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day  จังหวัดสมุทรสำคร”  เพ่ือร่วมรับมือกำรระบำดและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid – 19)       
ณ บริเวณด้ำนหน้ำท่ำเรือภัตตำคำร ตลำดมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ ลำนสำครบุรี ศำลำกลำง
จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำส                          
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ลำนสำครบุรี ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสำธำรณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ                   
ณ สวน 84 พรรษำ มหำรำช เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยมงคล (วัดน่วมกำนนท์) 
ต ำบลชัยมงคล อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่ำนกำรค้ำ และตลำดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ ตลำดนัดก ำนันเผอิญ 
หลักสำม อ ำเภอบ้ำนแพ้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “โครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต ำบลบำงโทรัด            
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชำติ  ณ วัดเจษฎำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย 
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้/ปลูกป่ำ ณ  ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มหำชัย ฝั่งตะวันออก ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

สระบุรี 1.เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ในวันที่ 28 ของเดือน 
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สระแก้ว 1. เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติธรรมอุทิศถวำยพระรำชกุศล   เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร        
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ วัดคลองบุหรี่ใต้ ต ำบลหนองบอน อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่             
3 ธันวำคม 2562 
2. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” พัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คูคลอง บริเวณฝำยน้ ำล้น       
บ้ำนท่ำมะตูม ต ำบลหนองบอน อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว  ณ  ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อ ำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชำตกำล  พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดคลองบุหรี่ใต้ ต ำบลหนองบอน อ ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
5. เข้ำร่วมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ วัดบ้ำนบะขมิ้น หมู่ที่ 10 ต ำบลโคกปี่ฆ้อง อ ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน
กำรช่ำงไทย”  ประจ ำปี 2563  ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว      
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงและวำงพวงมำลำ ถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ พระบรม        
รำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์รำชกำร       
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบข้ำวสำรและน้ ำดื่ม เพ่ือช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยโควิด – 19   ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่         
30 เมษำยน พ.ศ. 2563 
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10. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ประจ ำปี 2563 เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ       
พระเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม กำรน ำอำหำรแห้ง เครื่องดื่ม น้ ำดื่ม แบ่งปัน ในตู้ปันสุข ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่    
18 พฤษภำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำม ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำพิมลลักษณ์ พระบรมรำชินี ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำง
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ      
พระบรมรำชินี ณ  หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน        
วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในวันคล้ำยวันพระสูติ ณ วัดเหล่ำอ้อย ต ำบลหนองสังข์ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 
15.เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ณ บ้ำนน้อยพัฒนำ ต ำบลโคกปี่ฆ้อง อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่     
24 กรกฎำคม 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เ พ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำส                        
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนครธรรม และบริเวณคลองกุดตำโป้ อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่        
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมปำงสีดำ 
ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ       
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง    
ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ          
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

สิงห์บุรี 1. เข้ำร่วมโครงกำรผู้ว่ำชวนเข้ำวัดท ำบุญประชำรัฐร่วมใจรักษำศีล 5   ณ ศำลำกำรเปรียญวัดเพ่ิมประสิทธิผล ต ำบลงิ้วลำย อ ำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
2. เข้ำร่วมโครงกำรผู้ว่ำชวนเข้ำวัดท ำบุญประชำรัฐร่วมใจรักษำศีล 5  ณ วัดสะเดำ ต ำบลแม่ลำ อ ำเภอบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่    
21 มกรำคม พ.ศ. 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจ ำปี 2563  ณ วัดสองพ่ีน้อง ต ำบลโพธิ์ชัย          
อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชิ นีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหำร ต ำบลจักร
สีห์  อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
5. เข้ำร่วมงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลมำฆบูชำ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหำร ต ำบลจักรสีห์         
อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลวันคล้ำยวันมรณภำพพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมกโร) ณ วัดพิกุลทอง พระอำรำมหลวง ต ำบลพิกุลทอง      
อ ำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่         
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดพิกุลทอง ต ำบลพิกุลทอง อ ำเภอท่ำช้ำง         
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 

สุพรรณบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมของจังหวัดในโครงกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือให้บริกำรประชำชน 
2. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ อำคำรโดม 70 ปี วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ ำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ณ ส ำนักงำนโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    
ต ำบลโคกครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณด้ำนหน้ำ        
ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยพระรำชกุศล ณ หอประชุมอำชำสีหมอก ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ ำปี 2563 ณ หอประชุมอำชำสีหมอก ศำลำกลำง       
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
7. เข้ำร่วมเปิดโครงกำรซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณทำงหลวง         
หมำยเลข 340 ด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี....เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  ณ วัดสว่ำงอำรมณ์ ต ำบลพิหำรแดง อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ อำคำรโดม 70 ปี วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง          
ณ ศำลำสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช วัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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อ่ำงทอง 1. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระสุขใจ ผู้ว่ำฯ พำไปท ำบุญ”  ณ วัดบ้ำนป่ำ ต ำบลตรีณรงค์ อ ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง 
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “เข้ำวัดท ำบุญวันพระ” 

2 

ก ำแพงเพชร 1. เข้ำร่วมตักบำตรวันปิยมหำรำช ณ ถนนริมปลิงก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท ำควำมดี  ณ  บริเวณท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมสวดมนต์ บ ำเพ็ญรำชกุศล ณ วัดคูยำงก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท ำควำมดี ณ โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
5. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันดินโลก ณ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท ำควำมดี ณ บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์บ ำเพ็ญรำชกุศล ณ วัดคูยำงก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
9. เข้ำร่วมสวดมนต์บ ำเพ็ญรำชกุศล ณ วัดคูยำงก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท ำควำมดี ณ บริเวณอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร (สนำมหน้ำเมือง) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ      
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” และวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2563   ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
12. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ”        
ประจ ำปี 2563 ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักรำช 2563 พระรำชทำน ส ำหรับควำมสุขปีใหม่ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ       
พระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
14. เข้ำร่วมงำน “วันข้ำรำชกำรพลเรือน”  ประจ ำปี 2563  ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร  เมื่อวันที่            
31 มีนำคม 2563 
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15. เข้ำร่วมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ วัดน้อยวรลักษณ์ ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษณ์ 
จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 
16. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” ประจ ำปี 2563 ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีเปลี่ยนผ้ำห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสำมังคลำนุสรณ์ ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร             
มหำอำนันทมหิดล  พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ บริเวณหน้ำโรงพยำบำลก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปรำกำร พระพุทธรูปส ำคัญของจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ พระอุโบสถวัดยำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร       
จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดพระบรมธำตุ  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ           
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม  2563 
23. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ        
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ต ำบลในเมือง       
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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เชียงรำย 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  
2. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรทำนน้ ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่ผู้ต้องขัง  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี     
บรมรำชำภิเษก ณ เรือนจ ำกลำงจังหวัดเชียงรำย 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์”  ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน ถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำย           
วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว             
(ศำลำกลำงหลังแรก)  ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
4. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนพระบรม            
รำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  (ศำลำกลำงหลังแรก)  ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์”  ท ำควำมสะอำดถนน (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  และระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน          
ถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  (ศำลำกลำงหลังแรก)        
ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร             
เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจ ำปี 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เพ่ือน้อมส ำนึก     
ในพระมหำกรุณำธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลสตมวำร ครบ 100 วัน  พระธรรมรำชำนุวัตร  (สุทัศน์ สุทัสส มหำเถร ป.ธ. 6) 
9. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.  เชียงรำยไร้หมอกควัน ประจ ำปี 2562 – 2563  ณ บริเวณ         
สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง  ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี 2562  
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 

40 
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11. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรหน่วยพระรำชทำน และประชำชนจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ
แม่น้ ำคูคลอง” เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
12. เข้ำร่วมงำนเนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล  ณ หอประชุมกำสะลองค ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ต ำบลบ้ำนดู่ อ ำเภอเมือง
เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
13. เข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสด พระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี       
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ต ำบลบ้ำนดู่ อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “รวมน้ ำใจให้กำชำด ประจ ำปี 2563”  ณ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย ถนนธนำลัย ต ำบลเวียง  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
15. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีหำทุนทรัพย์สร้ำงบ้ำนพักคนชรำ “บุญมำ” วัดห้วยไคร้ใหม่ ต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สดสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ  เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์               
พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ  ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
17. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่ำ”  ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง         
ต ำบลริมกก  อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีมอบโคกระบือ ให้โรงเรียนชำวนำพุทธเศรษฐศำสตร์ ไร่เชิญตะวัน และรับฟังปำฐกถำธรรม เรื่อง “ทำนบำรมี” จำกพระเมธี   
วชิโรดม (พระอำจำรย์ ว. วชิรเมธี)  ณ  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงรำย ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย           
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม  2563 
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ อุโบสถวัดห้วยปลำกั้ง 
20. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมจัดพิธีพระรำชทำนเพลิงศพพระธรรมรำชำนุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหำเถร)          
อดีตเจ้ำอำวำสวัดพระแก้ว  ที่ก ำหนดจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 17 – 18 มีนำคม 2563 
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21. เข้ำร่วมเฝ้ำรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง
เชียงรำย  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
22. เข้ำร่วมเฝ้ำส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง
เชียงรำย  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชิ นีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดเชตะวัน (พระนอน)  ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 253 
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร      
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
25.เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  และจัดตั้งส ำนักงำนบริหำรโครงกำรพัฒนำชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์  ตำมพระรำชด ำริ            
ณ บ้ำนหัวแม่ค ำ หมู่ที ่4 ต ำบลแม่สลองใน อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2563 
26. เข้ำร่วมกิจกรรม  Work Shop “หน้ำกำกผ้ำท ำมือคุณ...ท ำได้”  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย ชั้น 3 ศำลำกลำง
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลพระรำชทำนเพลิงศพ พระธรรมรำชำนุวัตร (สุทัศน์ สุทสสนมหำเถร) อดีตเจ้ำอำวำสวัดพระแก้ว  ณ เมรุชั่วครำว
พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงรำย  บ้ำนต้นง้ำว หมู่ที ่2 ต ำบลบัวสลี อ ำเภอเม่ลำว จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ          
ของจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี 2563   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศูนย์ประชุมและ         
แสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปส ำคัญประจ ำจังหวัดเชียงรำย  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดพระแก้ว 
ถนนไตรรัตน์ ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 



- 39 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  กิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปลูกป่ำ” และกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 12 ต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมือง
เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
32. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย” ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ศำลำกลำงหลังแรก)  อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 
33. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร เป็นพระรำชกุศล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมและ   
แสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย  เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
34. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ            
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
35. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ครบรอบ 1 ปี  พร้อมเปิดกิจกรรม 
“สำนพลัง จิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย”  ณ ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 1 ถนนพหลโยธิน ขำข้ึนและขำล่อง ใกล้สวนรุกขชำติโป่งสลี  
หลักกิโลเมตรที่ กม.921+877  บ้ำนโป่งสลี หมู่ที ่3 ต ำบลสันทรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 
36. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
37. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งขำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส     
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และ “วันแม่แห่งชำติ” ณ สนำมกีฬำ
ประจ ำต ำบลแม่ข้ำวต้ม หมู่ที่ 15  บ้ำนใหม่บัวแดง ต ำบลแม่ข้ำวต้ม อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
38. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
39. เข้ำร่วมกิจกรรม “รวมพลังท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย (Big Cleaning Day)  ณ บริเวณพ้ืนที่ศำลำกลำง
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563 
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40. เข้ำร่วมพิธีเปิดและร่วมประกำศเจตนำรมณ์ควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรำย เป็นจังหวัดคุณธรรม “เชียงรำยเมืองแห่งคุณธรรม 
น ำพำประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข”  ณ อำคำรเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563 

เชียงใหม่ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองแม่ข่ำ  ณ ลำนกีฬำเอนกประสงค์  บริเวณลำนจอดรถด้ำนข้ำงวิทยำลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค ลำนนำ
เชียงใหม่  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร             
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำศำสนสถำน  ณ วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกจิกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                
บรมนำถบพิตร วันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต”  ณ ห้องรำชพฤกษ์ อำคำรนิทรรศกำร 1  
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนพระพิธีธรรม สวดอภิธรรม พระพรหมมงคล วิ . (หลวงปู่ทอง สิริมงคโล)  ณ วัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร     
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญพระรำชกุศล 50 วัน พระรำชทำนศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงคโล)  ณ วัดพระธำตุศรีจอมทอง
วรวิหำร  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี   และกิจกรรมปลูกป่ำ                
ณ บ้ำนแม่ฮะเหนือ หมู่ที ่5  ต ำบลบ้ำนปง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 

13 
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12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำลนครพิงค์  เพ่ือส ำนึกในมหำกรุณำธิคุณในโอกำสวันส ำคัญชำติไทย เนื่องในวันคล้ำย            
วันเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร   ณ บริเวณลำนกิจกรรม โรงพยำบำลนครพิงค์      
ต ำบลดอนแก้ว อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
13. ร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำล/สถำนพยำบำล”  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จมหิดลำธิเบศฯ  ณ  โรงพยำบำล
สันทรำย ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563   

ตำก 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ  และถวำยบังคมเพ่ือน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จ     
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ อำคำรกิตติคุณ อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช            
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดไผ่ล้อม อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดสถำนที่ต่ำงๆ เพ่ือถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องใน    
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  ณ หอประชุมจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
5. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 
6. เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ วัดท่ำช้ำง ต ำบลไม้งำม อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning เรือนจ ำในพ้ืนที่จังหวัดตำก  ณ เรือนจ ำกลำงจังหวัดตำก ต ำบลวังหิน อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก        
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ โรงเรียนญำณวิศิษฎ์  บ้ำนปำงส่งค ำ หมู่ที่ 5  
ต ำบลพะวอ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 
9. เข้ำร่วมประชุมขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)   ณ ห้องประชุมตำกสิน
มหำรำช  ศำลำกลำงจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ วัดปทุมคีรี ต ำบลหนองหลวง  อ ำเภอเมืองตำก 
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จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพรสงฆ์ จ ำนวน 69 รูป ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัด
ตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำมและกล่ำวค ำถวำยพระพรชัยมงคล กล่ำวถวำยสัตย์ปฏิญำณและร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีจอมรำชำ            
ณ ห้องประชุมจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มเงำพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน” และกิจกรรม “จิตอำสำเรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์” ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียน เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ โรงเรียน           
รำชประชำนุเครำะห์ 55  ต ำบลแม่ท้อ อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีมอบบ้ำนให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ภำยใต้แนวคิด “ลดควำมทุกข์ คืนควำมสุข ทุกพ้ืนที่แก่ประชำชน” ถวำยเป็นพระรำชกุศล 
เนื่องใน  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ ต ำบลทุ่งกระเซำะ และต ำบลตำกออก อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ถวำยเป็นพระรำชกุศล 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ  หอประชุมจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตำก ณ วัดเชียงทองล่ำง ต ำบลระแหง 
อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 25693 

นครสวรรค์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดศรีสวรรค์สังฆำรำม (วัดถือน้ ำ)      
ต ำบลนครสวรรค์ออก  อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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2. เข้ำร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ ณ วัดเขื่อนแดง อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 กรกฏำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล พระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป และเข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำส         
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำประชำคมจังหวัดนครสวรรค์             
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

น่ำน 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  พิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร         
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล    
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำเพื่อส ำนึกและระลึกพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ 3 พระองค์ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว       
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ   เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อวันที่ 
23 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
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12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมกจิกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกลภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ถุงพลำสติก” เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
15. เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสด  พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกของโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
16. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเนื่องในโอกำสส ำคัญของชำติไทย เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2562 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร โครงกำร “หนำวนี้ กระซิบรักที่น่ำน” ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
19. เข้ำร่วมตักบำตรกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชำตกำล  พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
20. เข้ำร่วมงำนวันรวมน้ ำใจสู่กำชำดน่ำน เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
22. เข้ำร่วมงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ วันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
23. เขำ้ร่วมกิจกรรมตรวจควำมพร้อมของหน่วยปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
25. เข้ำร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ท ำควำมสะอำด รอบตึกศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำน ประจ ำเดือนมีนำคม 2563  เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ต้ำนภัยแล้ง ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้ำแฝก ณ บ้ำนหนอง หมู่ที่ 10 ต ำบลศรีษะเกษ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน     
เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2563 
27. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร และกิจกรรมปลูกต้นไม้  ณ วัดป่ำมหำวัน บ้ำนหำดผำขนเมืองจัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่             
16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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28. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกข้ำวนำบุญ แสงทองของคนน่ำน ปีที่ 3  ณ แปลงนำข้ำว ข้ำงแสงทองรีสอร์ท อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 
19 กรกฎำคม 2563 
29. เข้ำร่วมโครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ ต ำบลป่ำแลวหลวง อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
30. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
31. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร และจิตอำสำ  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ      
พระบรม      รำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

พะเยำ 1. เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร        
ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ บริเวณหน้ำพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรำ    
บรมรำชชนนี  ภำยในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมือง
พะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจ ำปี 2562  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมือง
พะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ และเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมือง
พะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำจังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ       
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช มหำวิทยำลัยพะเยำ        
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 

16 
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9. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์   ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ 
เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ        
พระนเรศวรมหำรำช บริเวณหน้ำมหำวิทยำลัยพระเยำ ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
11. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำท ำควำมสะอำดและปลูกต้นไม้ 
บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำตุ้มท่ำ และจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ              
พระบรมรำชินี ณ อ่ำงเก็บน้ ำตุ้มท่ำ และวัดโสมนัส ต ำบลท่ำจ ำปี อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรม “ถนนสะอำด น่ำมอง” จังหวัดพะเยำ ณ บริเวณถนนแยกตลำดมณีรัตน์ จนถึง วัดศรีโคมค ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ         
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ  เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำปลูกหญ้ำแฝก และปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ  อเมซอนหนองเล็งทรำย ต ำบลเจริญรำษฎร์ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่        
12 สิงหำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ      
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
16. เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำจังหวัดพะเยำ ปีที่ 43  วันครบรอบกำรจัดตั้งจังหวัดพะเยำ  ณ ศำลหลักเมือง จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 27 – 28 
สิงหำคม 2563 

พิจิตร 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึกในวันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลที่ 9  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่        
13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรรุ่งอรุณ  ณ ลำนวัฒนธรรม อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2562 

42 
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3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีกฐินพระรำชทำน ปี 2562  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 
5. เข้ำร่วมงำนวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ปี 2562  ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
6. เข้ำร่วมสวดมนต์ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยำ อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ณ ลำนวัฒนธรรม อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร 
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมงำนวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพ่ือถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัต ริย์ไทย ณ วัดท่ำหลวง      
อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจ ำปีของชำติ ปี 2562   ณ วัดย่ำนยำว หมู่ที่ 8 ต ำบลวังจิก อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร       
เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
12. เข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ว่ำพำปั่น เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ ณ อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อ ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร        
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข  สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดกลำงดง หมู่ที่3 ต ำบลกลำงดง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกำยน 2562 
15. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น  ณ พิจิตรพลำซ่ำ อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
16. เข้ำร่วมกิจกรรม BIG CLEANING   ณ เรือนจ ำจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2562 
17. เข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ว่ำพำปั่นและเยี่ยมผู้สูงอำยุ  ณ ต ำบลวังทับไทร อ ำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17  ธันวำคม 2562 
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18. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม  ณ หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองปลำไหล อ ำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่      
19 ธันวำคม 2562 
19. เข้ำร่วมกิจกรรม เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 
20. เข้ำร่วมงำนวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช   ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ วัดดงชะพลู ต ำบลคลองคะเชนทร์  อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมวันแตงโมจังหวัดพิจิตร  ณ อ ำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำฯ พำปั่น”  เยี่ยมผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย  ณ อ ำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม  ณ อ ำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
26. เข้ำร่วมพิธีวันพระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย  ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
27. เข้ำร่วมโครงกำรเยี่ยมวัด โรงเรียนในวันพระ ณ วัดไผ่รอบ และโรงเรียนบ้ำนไดโพธิ์ ต ำบลไผ่รอบ อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร 
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สด  ณ อนุสำวรีย์รัชกำลที่ 5  หน้ำศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
31. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ บึงสีไฟ  จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และวัดหลวงพ่อเพชร อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
32. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณรอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนำยน 2563 
33. เข้ำร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ณ บึงประดู่ หมู่ที ่5 ต ำบลทับหมัน อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
34. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ ณ ป่ำเขำพระ หมู่ที ่7 ต ำบลเขำทรำย อ ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
35. เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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36. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตรและวัดป่ำมะคำบหมู่ที่ 3 ต ำบลป่ำมะคำบ 
อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
37. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 
38. เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
39. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ  ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร  และวัดรังนก ต ำบลรังนก อ ำเภอสำมง่ำม         
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
40. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข  ณ วัดรำษฎร์สงเครำะห์ หมู่ที่ 4 ต ำบลดงตะขบ อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20 
สิงหำคม   พ.ศ. 2563 
41. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ และสวมใส่ผ้ำไทยหรือผ้ำพ้ืนเมืองพิจิตร ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพิจิตร        
เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563 
41. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข ณ โรงเรียนวังก้ำนเหลือง หมู่ที ่3 ต ำบลวังงิ้ว อ ำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563 
42. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำรุงรักษำต้นไม้ ณ บริเวณสนำมรอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563 

พิษณุโลก 1. เข้ำร่วมประชุมสร้ำงกำรรับรู้ “เรื่องสถำนกำรณ์กำรทุจริตและกำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต”  ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562 
2. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
3. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล หน้ำพระฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ และจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส        
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ บริเวณบึงวัดหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 ต ำบลบึงพระ 
อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 

12 
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5. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม  ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ     
บำงกระทุ่ม(หลังเก่ำ)  ต ำบลบำงกระทุ่ม อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง     
ณ บริเวณแหล่งน้ ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ต ำบลดอนทอง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563 
9. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี      
พันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
10. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง (เช้ำ) และร่วมจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ       
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ สถำบันรำชภัฏพิบูลย์สงครำม อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”  ณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินลำด หมู่ที่ 3 ต ำบลหินลำด 
อ ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563 
12. เข้ำร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 

เพชรบูรณ์ 1. เข้ำร่วมงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  เมื่อวันที่    
13 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนวันปิยมหำรำช ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 
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5. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี              
ณ หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 
6. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที ่   
14 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร  วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562  ณ พุทธอุทยำนเพชบุระ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มรำชสักกำระ ถวำยรำชสดุดีและถวำยบังคม  เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ              
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562  ณ หอประชุม        
ศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์ และท ำควำมสะอำด” เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร       
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562  ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์    
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่              
9 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมรับชมถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี         
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  ณ หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 12  ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช   ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  สำขำวิทยบริกำรฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงศำลเจ้ำพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ในกำรจัดงำนมะขำมหวำนนครบำลเพชรบูรณ์ ประจ ำปี 2563 ณ บริเวณ           
ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 
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14. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมศูนย์รำชกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและ     
วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 21 ถนนสระบุรี – หล่มสัก (ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 214+610) ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 
30 กรกฎำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  แด่พระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ
และวำงพำนพุ่ม  ร่วมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ พิธีลำนหน้ำศำลำกลำง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  งำนประเพณีอุ้มพระด ำน้ ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีพุทธำภิเษกเหรียญรุ่นอุ้มพระด ำน้ ำพุทธมหำธรรมรำชำ          
และบวงสรวงเทพยดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ำเมืองเพชรบูรณ์  ณ วัดไตรภูมิ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีอุ้มพระด ำน้ ำ  ณ บริเวณท่ำน้ ำวัดโบสถ์ชนะมำร อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563 

แพร่ 1. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร  เพ่ือรักษำประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น  ณ บริเวณก ำแพงเมืองแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่           
2 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำรว่มพิธีบ ำเพ็ญกุศลพิธีวำงพวงมำลำ  และพิธีถวำยบังคมเนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมสังคมล้ำนนำตะวันออก อ ำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำล ำน้ ำห้วยร่องม่วง” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล และน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมสังคมล้ำนนำ
ตะวันออก อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
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4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพล       
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกำลออกพรรษำ ประจ ำปี 2562  เพ่ือสืบสำนประเพณีอันดีงำม เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำ สนับสนุนโครงกำรทุนเล่ำเรียนหลวงส ำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งกำยด้วยผ้ำพ้ืนเมือง  เพ่ือรักษำอัตลักษณ์กำรแต่งกำยของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์กำรใช้ตะกร้ำ ลดกำรใช้
พลำสติก เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน 904  จปร. บ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมร ำลึกถึง                 
พระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
9. เข้ำร่วมประชุมหำรือกำรเตรียมกำรจัดงำนเฉลิมฉลองเมืองเก่ำแพร่  ครบรอบ 1191 ปี บริเวณเขตเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม  2562 
10. เข้ำร่วมประเพณีกิ๋นสลำกหลวง และท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นต่อกำรจัดงำนประเพณีกิ๋นสลำกหลวง ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่            
21 ตุลำคม  2562 
11. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคม  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2562  
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ แก้ไขปัญหำไฟป่ำ และหมอกควัน” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์” ท ำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟ และบริเวณสถำนีรถไฟ เนื่องในวันคล้ำย           
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
15. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 
2562  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
16. เข้ำร่วมเปิดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ และเสริมสร้ำงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในพื้นที่ ต ำบลน้ ำช ำ เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2562 
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17. เข้ำร่วมเปิดโครงกำร พม. ห่วงใย ดูแล ทุกข์ สุข ปั่น ปันน้ ำใจให้ผู้ด้อยโอกำสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี       
บรมรำชำภิเษก เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2562 
18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่                   
28  ตุลำคม 2562 
19. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรทุกวันพุธ เพ่ือรักษำประเพณีท่ีดีงำมของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งกำยด้วยผ้ำพ้ืนเมือง  เพ่ือรักษำอัตลักษณ์กำรแต่งกำยของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์กำรใช้ตะกร้ำ         
ลดกำรใช้พลำสติก เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562 
21. เข้ำร่วมพิธีท ำบญุทอดกฐินสำมัคคี ประจ ำปี 2562 เพ่ือสมทบพัฒนำพุทธมณฑลจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
22. เข้ำรว่มพิธีเปิดโครงกำรตลำดประชำรัฐสร้ำงสุขอ ำเภอสูงเม่น “กำดม่วนใจ๋ ของกินปลอดภัย@สูงเม่น” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำ และทุนจัดกิจกรรมวันเด็กและปีใหม่ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดแพร่  เมื่อวันที่                 
7 พฤศจิกำยน 2562 
24. เข้ำร่วมพิธีมอบทุนกำรศึกษำสำมเณรนักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัย  โรงเรียนต้นแบบในโครงกำรส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ของมูลนิธิอำสำส่องทำงชีวิตจังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 
25. เข้ำร่วมท ำบุญกฐินสำมัคคี พุทธภูมิสถำนและโพธิวิญญำณ  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 
26. เข้ำร่วมพิธีสืบชะตำแม่น้ ำยม ท่ำน้ ำบ้ำนเชตะวัน ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง “จุดผำงประตี้ปตี๋นก๋ำ ปูจ๋ำแม่ก๋ำเผือก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญเทศน์มหำชำติ เวสสันดรชำดก ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562  
29. เข้ำร่วมพิธีเปิดป้ำยอนุสำวรีย์  และวำงพวงมำลำสดุดีวีรกรรมของจ่ำสิบเอกเจริญ พิรอด อดีตทหำรอำสำที่เข้ำร่วมรบในสมัยสงครำมโลก 
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 
30. เข้ำร่วมประกอบพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำฝนหลวง ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
31. เข้ำร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนกำรศึกษำมูลนิธิคุณพุ่ม ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 
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32. เข้ำร่วมกิจกรรมสำนพลังท้องถิ่นไทย  ถวำยพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง  มินิฮำล์ฟมำรำธอน เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสมหำมงคลพระรำชพิธีพระบรมรำชำภิเษก  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 
33. เข้ำร่วมเปิดกิจกรรม 15 ปี วันสถำปนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
34. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 2562 จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
35. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ จิตอำสำพัฒนำและสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ ล ำห้วยแม่ค ำมี        
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
37. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
38. เข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
39. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562 
40. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญอำยุวัฒนมงคล 53 ปี 32 พรรษำ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้ำคณะอ ำเภอเมืองแพร่  เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 
41. เข้ำร่วมท ำบุญไหว้พระขอพร 9 วัด ในเขตเมืองเก่ำเสริมสิริมงคล ในเขตเทศบำลเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
42. เข้ำร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี   คณะสงฆ์อ ำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับ            
ส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชำชนทุกภำคส่วน เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
43. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน “แพร่เมืองเก่ำ 1191 ปี” เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
44. เข้ำร่วมพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทำนจำก พระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก กิจกรรมสวดมนต์ข้ำมปี
ถวำยเป็นพระรำชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ปี 2563  เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
45. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 
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46. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญศำลหลักเมือง  และ 4 ประตูเมือง เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 
47. เข้ำร่วมไถ่ชีวิตโค ปล่อยชีวิตปลำ เสริมบำรมี ต้อนรับปีใหม่ หัวใจเป็นสุข เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 
48. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีตำนธัมม์ ตำนข้ำวใหม่ หิงไฟพระเจ้ำ ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2563 
49. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรเนื่องในงำนประเพณี ตำกธัมม์ ตำนข้ำวใหม่ หิงไฟพระเจ้ำ  เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
50. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข          
สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
51. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดงำนวันเด็ก ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2563 
52. เข้ำร่วมกับมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระรำชทำนแก่ประชำชนผู้ประสบภัย 
53. เข้ำร่วมกิจกรรมเยี่ยมให้ก ำลังใจและมอบของขวัญแก่เด็กนักเรียน  เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม  2563 
54. เข้ำร่วมงำนพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
55. เข้ำร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัติยรำชนำรี  เสด็จเยี่ยม     
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจ ำจังหวัดแพร่ และพระรำชทำนของที่ระลึก เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2563 
56. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ครบรอบ 105 ปี ชำตกำล “พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต” บุคคลส ำคัญของโลก สำขำสันติภำพ เมื่อวันที่             
20 มกรำคม 2563 
57. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร “หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมำร ประทำนสันติสุขสวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร” ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 
58. เข้ำร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี คณะสงฆ์ อ ำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับ           
ส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชำชนทุกภำคส่วน เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
59. เข้ำร่วมประชุมกำรจัดงำนประเพณีมำฆบูชำไหว้สำป๋ำระมี  พระธำตุจอมสวรรค์  ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563 
60. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรผู้ว่ำพำเยำวชนเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5  เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 
61. เข้ำร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติกำรเสือไฟ  เพ่ือปฏิบัติกำรป้องกันและดับไฟป่ำในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  ณ ข่วงวัฒนธรรม(กำดสำมวัย)       
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ถนนไชยบูรณ์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 
62. เข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนเพลิงศพหลวงปู่วิมลจิตตำคำม (ใจมำ วิมโล) อำยุ 100 ปี 80 พรรษำ ณ วัดร่องแดง ต ำบลน้ ำช ำ อ ำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 
63. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563                
ณ ห้องประชุมจดหมำยเหตุ ชั้น 2  ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 
64. เข้ำร่วมเปิดงำนไหว้สำพระธำตุเจ้ำปูแจ  พ.ศ. 2563  ณ วัดพระธำตุปูแจ  ต ำบลบ้ำนเวียง อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่         
4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
65. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ  และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดกำรใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ ำคือ
ประตูชัย ต ำบลในเวียง อ ำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
66. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีไหว้สำพระธำตุจอมแจ้ง ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระธำตุจอมแจ้ง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 
67. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำกองอำสำรักษำดินแดน ครบรอบ 66 ปี  ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่     
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
68. เข้ำร่วมงำนประเพณีไหว้เจดีย์วัดหัวข่วง ประจ ำปี 2563  ณ วัดหัวข่วง ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่              
7 กุมภำพันธ์     พ.ศ. 2563 
69. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีห่มผ้ำพระธำตุฉิมพวลี  ณ วัดจอมคีรีชัย ต ำบลเด่นชัย อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์  2563 
70. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่      
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
71. เข้ำร่วมงำนประเพณี “มำฆบูชำ ไหว้สำป๋ำระมีพระธำตุจอมสวรรค์” ประจ ำปี 2563  ณ วัดจอมสวรรค์ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
72. เข้ำร่วมงำนประเพณีนมัสกำรพระธำตุหม้อคว่ ำ ณ วัดหนองบ่อ ต ำบลกำญจนำ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์  2563 
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73. เข้ำร่วมท ำบุญถวำยผ้ำป่ำกับมูลนิธิคนพิกำรจังหวัดแพร่  ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
74. เข้ำร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ท ำบุญวันมำฆบูชำ ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่           
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
75. เข้ำร่วมท ำบุญวันมำฆบูชำไหว้สักกำระพระธำตุ และลอดพระธำตุเกศแก้วจุฬำมณีสะหลีปุณณะ  ณ วัดป่ำแดง ต ำบลป่ำแดง อ ำเภอเมือง
แพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
76. เข้ำร่วมกิจกรรม “ลมป่ำ ลมรัก ลมหำยใจ” เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563 
77. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดกำรใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ ำคือ
ประตูชัย ต ำบลในเวียง อ ำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
78. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) และโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์      
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน จังหวัดแพร่  ณ  โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ ต ำบลสวนเขื่อน อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่          
13 กุมภำพันธ์ 2563 
79. เข้ำร่วมกิจกรรมสภำกำแฟ “กำแฟหอม รักหวำน บ้ำนเชตวัน”  ณ ท่ำน้ ำเชตะวัน ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
14 กุมภำพันธ์ 2563 
80. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจ ำปี 2563  ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย     
ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 
81. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนศิลปะกำรแสดงพ้ืนบ้ำนจังหวัดแพร่  ณ ข่วงวัฒนธรรม (กำดสำมวัย) ต ำบลในเวียง         
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 
82. เข้ำร่วมพิธีไว้ครูธัมม์ ประจ ำปี 2563  และพิธีสมโภชน์สมศักดิ์ พัดยศ พระครูเจ้ำอำวำสวัดรำษฎร์ ชั้นเอก และพิธีท ำบุญอำยุวัฒนมงคล 
69 ปี 49 พรรษำ พระครูปัญญำสำรนิวิฐ เจ้ำอำวำสวัดสูงเม่น  ณ วัดสูงเม่น ต ำบลสูงเม่น อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่                 
15 กุมภำพันธ์ 2563 
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83. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณีไหว้นมัสกำรพระธำตุเนิ้ง  ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระหลวง ต ำบลพระหลวง อ ำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 
84. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญอุทิศส่วนกุศล และสืบชำตำศำลำกลำงจังหวัดแพร่  ณ ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่          
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 
85. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณี  “ไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจ ำปี 2563” ณ วัดพระธำตุช่อแฮ            
พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 
86. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดกำรใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ ำคือ
ประตูชัย ต ำบลในเวียง อ ำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 
87. เข้ำร่วมกำรประชุมคณะอนุกรมกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย        
ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 
88. เข้ำร่วมงำนเปิดบ้ำนวิชำกำรสถำบันกำรศึกษำเพ่ือปวงชน 14 ปี วิทยำลัยชุมชนแพร่  ณ วิทยำลัยชุมชนแพร่ ต ำบลน้ ำช ำ              
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
89. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครและพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจ ำปี 
2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรรักษ์  ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
90. เข้ำรว่มพิธีบวงสรวงองค์พระธำตุช่อแฮ เนื่องในงำนประเพณี “ไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจ ำปี 2563” ณ วัดพระธำตุ
ช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 
91. เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 
1/2563  ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพำเลส  อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
92. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำ พัฒนำวัดศรีชุม  เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  ณ วัดศรีชุม ต ำบลในเวียง       
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
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93. เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำนประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหำศักยมุนี พระคู่บ้ำนคู่เ มือง และงำนส่งเสริม
พระพุทธศำสนำ  เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ ห้องประชุมพระมหำโพธิวงศำจำรย์  โรงเรียนพระพุทธโกศัยวิทยำ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร 
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 
94. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำพำเยำวชนเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ภำยใต้กำรขับเคลื่อนโครงกำร วัด ประชำรัฐ สร้ำงสุข       
จังหวัดแพร่ ประจ ำปี 2563 ณ วัดสวนหลวง ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
95. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ บ ำเพ็ญประโยชน์ศำสนสถำน”  ณ วัดสวนหลวง ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2563 
96. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์   ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี   ณ วัดไชยมำตย์ ต ำบลเวียงทอง อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่         
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
97. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีนมัสกำรพระธำตุเนิ้ง ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระหลวง ต ำบลพระหลวง อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
28 กุมภำพันธ์ 2563 
98. เข้ำร่วมพิธีอำรำธนำพระมหำอุปคุต เนื่องในงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจ ำปี 2563 ณ วัดพระธำตุช่อแฮ        
พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 
99. เข้ำร่วมท ำบุญในพิธีพระรำชทำนเพลิงศพพระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้ำอำวำสวัดถิ่นใน ณ เมรุชั่วครำว วัดถิ่นใน ต ำบลบ้ำนถิ่น         
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 
100. เข้ำร่วมพิธีงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ ห้องประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
101. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจ ำปี 2563 และพิธีห่มผ้ำพระธำตุช่อแฮ ณ วัดพระธำตุช่อแฮ       
พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
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102. เข้ำร่วมงำน “ประเพณีไหว้พระธำตุดอยเล็ง ประจ ำปี 2563”  ณ วัดพระธำตุดอยเล็ง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่       
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563 
103. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน  “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ”  พิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
104. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีวงศ์ ณ หอประชุม    
ตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
105. เข้ำร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุ สำมเณร ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 
106. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร “ใจสู่ใจ ชำวแพร่ไม่ทิ้งกัน” ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กำดสำมวัย) ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่         
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 
107. เข้ำร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระรำชเขมำกร เจ้ำคณะจังหวัดแพร่ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ พุทธภูมิสถำนพระโพธิญำณ ต ำบลแม่ยำงตำล 
อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 
108. เข้ำร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุ สำมเณร เนื่องในวันวิสำขบูชำ  ณ โรงเรียนบวรวิชชำลัย วัดร่องฟอง ต ำบลร่องฟอง อ ำเภอเมือง
แพร่  จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 
109. เข้ำร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่วัดที่ได้รับผลกระทบฯ ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่          
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 
110. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kickoff เพ่ือสนับสนุน “ตู้ป้นสุข” ตำมโครงกำรใจสู่ใจ ชำวแพร่ไม่ทิ้งกัน  ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดแพร่ 
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2563 
111. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ            
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
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112. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ         
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ บริเวณสวนสำธำรณะบึงยมหลง บ้ำนท่ำบัวลอย ต ำบลแม่ยม อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่           
3 มิถุนำยน 2563 
113. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ          
พระบรมรำชินี ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กำดสำมวัย) อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
114. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และท ำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร        
มหำอำนันทมหิดล  ณ โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ ต ำบลน้ ำรัด อ ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
115. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ ำคือประตูชัย 
ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 
116. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้  เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ประจ ำปี 2563 ณ ศำลำประชำคม       
จังหวัดแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 
117. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้ำแสนหวำย ขึ้นประดิษฐำน ณ หอค ำหลวง วั ดต้ำม่อน ต ำบลเวียงต้ำ อ ำเภอลอง จังหวัดแพร่      
เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 
118. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง หล่อเทียนพรรษำ และถวำยผ้ำอำบน้ ำฝน   เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและ            
วันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2563  ณ พระอุโบสถวัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
119. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทยในห้วงเดือนกรกฎำคม 2563 และ
เพ่ือร่วมกันแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ บริเวณหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร
เด่นชัย ต ำบลเด่นชัย อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
120. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ หน้ำศำลำกลำง       
จังหวัดแพร่ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 
121. เข้ำร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้ำไทยตำมมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทย 
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122. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำสดุดีวีรกรรมพระยำไชยบูรณ์  ณ อนุสำวรีย์พระยำไชยบูรณ์  ต ำบลนำจักร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่       
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
123. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS  ต ำบลทุ่งโฮ้ง  อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
124. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำวิถีใหม่  ใต้ร่มพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่ยำงตำล ต ำบลแม่ยำงตำล อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
125. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ                
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS  ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่       
28 กรกฎำคม 2563 
126. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณทำงหลวงหมำยเลข 101  ต ำบลร่องกำศ  อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 
127. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล ร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ 
และร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ    
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
128. เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำหัวข้อ  กำรอนุรักษ์วรรณกรรมใบลำนเชิงสร้ำงสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ ำโขง ประเทศไทย เรื่อง “คุณค่ำของ
คัมภีร์ใบลำน ต่อสังคมและวัฒนธรรม”  ณ วิหำรพระเจ้ำใจ๋ดี  วัดสูงเม่น อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563 
129. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) และโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน  ณ วัดวังวน ต ำบลสบสำย อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 
130. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ Big Cleaning สวนสำธำรณะเชตวัน”  ณ บริเวณสวนสำธำรณะเชตะวัน ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 
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131. เข้ำร่วมงำนท ำบุญตั้งธรรมหลวงฟังเทศน์มหำชำติ ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่       
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563 
132. เข้ำร่วมมอบถุงยังชีพพระรำชทำน เพ่ือบรรเทำควำมเดือนร้อนแก่ผู้แระสบอุทกภัยในพ้ืนที่จั งหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประชุมและ           
แสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS  ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563 
133. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำเนื่องในวันมหิดล  ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลแม่เกี๋ยม ต ำบลห้วยอ้อ อ ำเภอลอง จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 
134. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดเชื่อมโยงตลำด 4 ร ประชำรัฐ พัฒนำ เกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่ ณ ลำนจอดรถห้ำงมำร์ค
โฟร์แพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2563 
135. เข้ำร่วมประดับธงชำติไทย เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย และเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว         
ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดแพร่  ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 

แม่ฮ่องสอน 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันแม่แห่งชำติ  ณ วัดจองค ำ พระอำรำมหลวง ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน          
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

1 

ล ำปำง 1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดล ำปำง ภำยใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินหน้ำล ำปำงสะอำด กำรพัฒนำ ศำสนสถำน / เข้ำวัดปฏิบัติธรรม 
3. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร  ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลเวียงเหนือ อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 
8 กุมภำพันธ์ 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563  ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม   
พระอำรำมหลวง ต ำบลเวียงเหนือ อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ และพิธีเวียนเทียน  ณ วัดบุญวำทย์วิหำร พระอำรำมหลวง ต ำบลหัวเวียง อ ำเภอเมืองล ำปำง       
จังหวัดล ำปำง   เมือ่วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
 

5 
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ล ำพูน 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำล ำน้ ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหำหมอกควัน” ณ บริเวณล ำน้ ำปิงห่ำง ต ำบลเหมืองง่ำ 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช               
บรมนำถบพิตร ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน” เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ           
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดพระยืน ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที 18 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล และพิธีวำงพวงมำลำ พิธีถวำยบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดเส้นทำงรถไฟ และระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน” ถวำยเป็นพระรำชกุศล            
และน้อมร ำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณสถำนีรถไฟศำลำแม่ทำ หมู่ที่ 3 ต ำบลทำสบเส้ำ 
อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว            
ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
8. เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ)  จังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ณ วัดจำมเทวี ต ำบลในเมือง     
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ  และถวำยควำมเคำรพเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรม          
ชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจ ำปี 2562  ณ  หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอเมือง ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
 

35 
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10. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระนำงจำมเทวี  เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนสักกำระพระนำงจำมเทวีและงำนฤดูหนำวจังหวัดล ำพูน ประจ ำปี 2562          
ณ  ลำนอนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยพระรำชกุศล  แด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช            
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ  ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน      
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ   ณ บริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช       
บรมนำถบพิตร  ณ  บริเวณลำนหน้ำวัดหัวฝำย หมู่ที ่3  ต ำบลหนองช้ำงคืน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  เนื่องในพระรำชพิธี    
บรมรำชำภิเษก ณ  หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
15. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมล
ลักษณ พระบรมรำชินี  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562 
16. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ Big Cleaning  ร่วมกันท ำควำมสะอำดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจ ำ  ณ เรือนจ ำจังหวัดล ำพูน 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ         
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ  หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองล ำพูน          
ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ บริเวณสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำมเทวี ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
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19. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี       
ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดล ำพูน ต ำบลต้นธง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวัน เสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร          
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ บริเวณภำยนอกตัวอำคำร โรงพยำบำลล ำพูน สำขำเวียงยอง ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุ สำมเณร จ ำนวน 50 รูป เนื่องในวันอำสำฬหบูชำ ณ วัดพระธำตุหริภุญชัย
วรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี    
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” และกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข        
จังหวัดล ำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 5/2563  ณ บริเวณอำคำรเอนกประสงค์เทศบำลต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่           
22 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรม “โครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ” ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ต ำบลศรีบัวบำน         
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร แด่พระสงฆ์ จ ำนวน 69 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ     
พระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณวัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
26. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศำลำประชำคม         
ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำท    
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  และกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข      
จังหวัดล ำพูน เคลื่อนที่” ครั้งที่ 6/2563  ณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำไผ่  หมู่ที ่1  ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่      
12 สิงหำคม 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ             
พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง ณ อำคำรศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก”  ณ เทศบำลต ำบลริมปิง ต ำบลริมปิง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
32. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง              
ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
33. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม  และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ      
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ  อำคำรศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
34. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  และกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข         
จงัหวัดล ำพูน เคลื่อนที”่ ครั้งที่ 8/2563  ณ เทศบำลต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน  เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563 
35. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ปลุกจิตส ำนึก “กำรร้องเพลงชำติไทย” เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย ณ บริเวณลำนหน้ำเสำธง 
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดล ำพูน ต ำบลต้นธง  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 

สุโขทัย 1. เข้ำร่วมกิจกรรม ชำวสุโขทัยไม่ทนต่อกำรทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” ณ สวนพฤษศำสตร์พระแม่ย่ำ สุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง      
ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 

2 

อุตรดิตถ์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 1 
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อุทัยธำนี 1. เข้ำร่วมพิธีรับชมนิทรรศกำรพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ณ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุทัยธำนี  เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำจังหวัดอุทัยธำนี  เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช และ       
วันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันกองทัพไทย)  ณ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์  “พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช”  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  เนื่องในวันยุทธหัตถี  ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำด จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 
18 มกรำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์ฝึกอำชีพวงเดือน 
อำคมสุรทัณฑ์ ต ำบลอุทัยใหม่ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 
6. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และกล่ำวถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกำส                 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี        
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
7. เข้ำร่วมจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ        
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณห้ำแยกวิทยุ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
9. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี        
พันปีหลวง ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
10. เข้ำร่วมจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี    
พันปีหลวง  ณ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

10 

กำฬสินธุ์ 1. เข้ำร่วมโครงกำรธรรมะในดวงใจ  ณ วัดป่ำดอนยำง ต ำบลหลักเมือง อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน  2562 
 

36 
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2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ  ท ำควำมสะอำดคูคลอง  ณ บริเวณคลองส่งน้ ำป่ำแดงเมือง ต ำบลล ำพำน อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์        
จังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันส ำคัญของชำติ วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดกำฬสินธุ์ (บ.ข.ส.)  อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่          
2 เมษำยน 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ” ณ หอประชุม      
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีเพ่ือ ชำติ ศำสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในวันจักรี               
ณ วัดชัยมงคล  ต ำบลกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส            
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ และอนุรักษ์มรดกไทย  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่            
16 เมษำยน 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ        
80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีเพ่ือ ชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ บริเวณ       
หนองสำธำรณะ เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ สวนสำธำรณแก่งดอนกลำง ต ำบลกำฬสินธุ์ อ ำเภอ
เมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินตำมรอยพระรำชำ ส่งต่อก ำลังใจ ร่วมสร้ำงอัตลักษณ์ไทยมีน้ ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ณ วัดสว่ำงคงคำ อ ำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ ลงนำมถวำยพระพร และจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน         
วันฉัตรมงคล  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2563 
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11. เข้ำร่วมกิจกรรม แบ่งปันน้ ำใจ ด้วยกำรน ำอำหำรแห้ง น้ ำดื่ม และของใช้ที่จ ำเป็นเติมใน “ตู้ปันสุข” ณ หน้ำวัดใต้โพธิ์ค้ ำ อ ำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 
12. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์  
เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทยวันพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ สะพำนเทพสุดำ ต ำบลหนองบัว          
อ ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปส ำคัญ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์  (หลวงพ่อองค์ด ำ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ          
พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดกลำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่          
3 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทย วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี             
ณ หนองพลสีแดง บ้ำนห้วยเตยค ำ หมู่ที่ 6  ต ำบลเว่อ อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือพ้ืนที่สีเขียว  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ณ วัดโนนหนองเบ็ญ บ้ำนโนนหนองเบ็ญ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอนำมน 
จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 
17. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร” ณ หอประชุม       
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร            
ณ โรงพยำบำลฆ้องชัย  อ ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปันน้ ำใจให้ผู้สูงอำยุและคนพิกำรในเรือนจ ำ” ณ เรือนจ ำกลำง จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ  ท ำควำมสะอำด คูคลองส่งน้ ำ ก่อนส่งน้ ำฤดูฝน ปี 2563  ณ บริเวณคลองส่งน้ ำสำยใหญ่ฝั่งขวำ กม.75 
บ้ำนบ่อ หมู่ที่ 9  ต ำบลธัญญำ อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2563 
 



- 72 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

21. เข้ำร่วมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน       
วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่           
4 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำดตลำดชุมชน เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทย 
วันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ ตลำดเทศบำลต ำบลร่องค ำ ต ำบลร่องค ำ อ ำเภอร่องค ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
23. เข้ำร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยำกจน ในโครงกำร Kalasin Happiness Model : คนกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ณ หอประชุม      
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว           
ณ ถนนถีนำนนท์ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 213)  ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 600 – 602  รวมระยะทำง 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563  
25. เข้ำมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้ำนนำเชือก อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ 
26. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ           
ณ ศำลำกลำงหลังเก่ำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปส ำคัญ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (หลวงพ่อองค์ด ำ) เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ      
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ วัดกลำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่         
28 กรกฎำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ หอประชุมเฉลิม     
พระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำง    
จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ ศำลำกลำงหลังเก่ำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.......เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ         
พระเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนนำโกวิทยำ บ้ำนนำอินทร์แปลง หมู่ที่ 5 ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
32. เข้ำร่วมมอบบ้ำนให้ครัวเรือนยำกจน ในโครงกำรสร้ำงบ้ำนและซ่อมบ้ำนให้ผู้ยำกไร้ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิม           
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บ้ำนเลขที่ 88 บ้ำนสำ ต ำบลคลองขำม อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่         
28 กรกฎำคม 2563 
33. เข้ำร่วมเปิดงำนมหกรรมสืบศิลป์ถิ่นไทย เทิดไท้องค์รำชินีพระพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เฉลิมฉลองเมืองกำฬสินธุ์ 227 ปี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์           
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม  2563 
34. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที 12 สิงหำคม 2563 
35. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ     
พระบรม   รำชชนนีพันปีหลวง  ณ ป่ำชุมชนป่ำดงนำมน หมู่ที่ 2 บ้ำนนำมล ต ำบลโคกสมบูรณ์ อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 
12 สิงหำคม 2563 
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทย วันมหิดล  ณ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช กุฉินำรำยณ์ ต ำบลบัวขำว 
อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 

ขอนแก่น 1. เข้ำร่วมพิธี  “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” 
2. เข้ำร่วมพิธี  “เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร” 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรวันออกพรรษำ 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยมหำรำช 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 

37 
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6. เข้ำร่วมบ ำเพ็ญกุศลถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำนของกระทรวงมหำดไทย ประจ ำปี 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมร ำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นฉลอง 222 ปี  เนื่องในงำนเทศกำลไหมนำนำชำติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ     
งำนกำชำด จังหวัดขอนแก่น ประจ ำปี 2562 
9. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน 
10. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในงำนบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจ ำปี 2562 
11. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีร ำลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรแสดงธรรมเทศนำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช  2562 
15. เข้ำร่วมสวดมนต์ข้ำมปี ถวำยพระรำชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 
16. เข้ำร่วมงำน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” 
17. เข้ำร่วมโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน  ณ โรงเรียนบ้ำนหนองเปล่ง ต ำบลตะกั่วป่ำ อ ำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 
18. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ  ณ พุทธมณฑลอีสำน 
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน  เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ พุทธมณฑลอีสำน 
20. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วำยชนม์จำกเหตุกำรณ์ที่จังหวัดนครรำชสีมำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำรักขอนแก่น”  ณ ส ำนักชลประทำนที่ 6 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย  ณ วัดกู่ประภำชัย บ้ำนนำค ำน้อย ต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอน้ ำพอง        
จังหวัดขอนแก่น  
 



- 75 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

23. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี   ณ ศำลำกำรเปรียญวัดเทพบูรณำรำม  ต ำบลท่ำพระ      
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมใส่บำตรทุกวันพระแรกของเดือน ณ ศำลหลักเมือง 
25. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรทวยรำษฎร์ถวำยพระพร  เทิดไท้องค์รำชัน  ณ พุทธมณฑลอีสำน 
26. เข้ำร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน  ณ โรงเรียนบ้ำนดอนดู่คุรุรำษฎร์บ ำรุง ต ำบลศรีบุญเรือง อ ำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 
27. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” และงำน “วันข้ำรำชกำร    
พลเรือน” 
28. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคลของประชำชนชำวขอนแก่น 
29. เข้ำร่วมกิจกรรมพระรำชทำนเพลิงสรีระสังขำรพระโภณธรรมสำร (มงคล ธมมจำรี) และอดีตเจ้ำอำวำสวัดศรีประทุมวนำรำม               
ณ เมรุชั่วครำว วัดศรีประทุมวนำรำม ต ำบลบ้ำนฝำง อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น 
30. เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีท ำบุญตักบำตร  ณ บริเวณหน้ำวัดป่ำแสงอรุณ ต ำบลพระลับ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
31. เข้ำร่วมฟังกำรแสดงพระธรรมเทศนำ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน ณ วัดป่ำแสงอรุณ ต ำบลพระลับ อ ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
32. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  ณ โรงเรียนบ้ำนเลิง และวัดโพธำรำม หมู่ที่ 8 ต ำบลโคกสี 
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
33. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน  ณ วัดกลำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
34. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” ณ โรงเรียนบ้ำนโคกสูง หมู่ที่  10 ต ำบลในเมือง           
อ ำเภอเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น 
35. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล  ณ บริเวณศำลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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36. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” ณ โรงเรียนบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนโคก       
อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น 
37. เขำ้รว่มท ำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน  ณ วัดกลำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ชัยภูมิ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต (Zero Tolerance) ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่       
9 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร    
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ฯ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่      
23 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปลูกต้นไม้และบ ำรุงรักษ์ต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร                    
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง ณ บ้ำนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ต ำบลห้วยยำยจิ๋ว อ ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่              
25 มีนำคม 2563 

7 

นครพนม 1.เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์   บดินทรเทพยวรำงกูร ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดนครพนม      
อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
2.เข้ำร่วมพิธีนมัสกำรพระธำตุพนม  ณ วัดพระธำตุพนม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีฟังพระธรรมเทศนำและพิธีเวียนเทียน เนื่องในงำนนมัสกำรองค์พระธำตุพนม ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม ชำวนครพนมร่วมใจพิฆำตโควิด–19  และร่วมกันท ำควำมสะอำดส ำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม ศำลำกลำงจังหวัด    
(หลังใหม)่ อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2563  

6 
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5. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี         
พันปีหลวง ณ บริเวณหน้ำวัดมหำธำตุ อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมน้ ำใจให้กำชำด จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 

นครรำชสีมำ 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์  จ ำนวน 10,000 รูป ท ำบุญเมืองนครรำชสีมำ 364 ปี  ณ บริเวณอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ล ำน้ ำล ำตะคอง  ณ บริเวณฝำยน้ ำล้นคอนกรีต บ้ำนท่ำมะปรำงค์ หมู่ที่ 3 ต ำบลหมูสี       
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
3. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำฯ พำเยี่ยมวัด จังหวัดนครรำชสีมำ”  ณ วัดสำมัคคี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ    
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธี “บวงสรวงอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ประจ ำปี 2563”  ณ บริเวณลำนอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “งำน Kick off  ตู้ปันสุข” พร้อมปล่อยขบวนรถตู้ปันสุข  ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2563 
6. เข้ำร่วมโครงกำร “ครัวโครำชแบ่งปัน” ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “มีแล้วแบ่งปัน” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำบ้ำนธรรมปกรณ์ วัดม่วง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่        
3 มิถุนำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำบรรเทำปัญหำภัยแล้ง และกำรแพร่ระบำดของโควิด – 19”  ณ วัดมะเกลือใหม่ ต ำบลมะเกลือใหม่ อ ำเภอ     
สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2563 
9. เข้ำร่วมพธิี “วันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช” ณ หอประชุมเปรมติณสูลำนนท์ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
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10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำท ำควำมสะอำดตลำดเทศบำล 5 (ตลำดประตูผี)  ถนนก ำแหงสงครำม ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระรำชทำนธงชำติไทย” เพ่ือน้อมร ำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณเสำธง หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดนครรำชสีมำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 
12. เข้ำร่วมน้อมระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ         
เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563 

บุรีรัมย์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณวัดกลำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 80 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช   บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ  วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติพุทธศักรำช 2562  ณ อำคำรอเนกประสงค์ 
สวนรมย์บุรี 200 ปี  อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562  ณ บริเวณหอประชุมศำลำกลำง
จังหวัดบุรีรัมย์ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญอุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร       
ณ  วัดโพธิ์ ต ำบลอิสำณ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
5. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต”  ณ ห้องประชุมศำลำกลำง       
จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมงำน “กำชำด มหัศจรรย์ไหมบุรีรัมย์”  
 

20 



- 79 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

8. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวำระครบรอบ 240 ปีชำตกำล และได้รับกำรยกย่องให้เป็นบุคคลส ำคัญของโลกของพระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต      
ณ วัดทุ่งโพธิ์  ต ำบลอิสำณ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.)  ณ โรงเรียนบ้ำนตัวอย่ำง อ ำเภอบ้ำนกรวด          
จงัหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.)  ณ บริเวณวัดบ้ำนโคกปรำสำท หมู่ที่ 12          
ต ำบลจรเข้มำก อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้ำงควำมดี โดยกำรไปท ำบุญและท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ  ณ วัดบ้ำนจะเนียง ต ำบลสองชั้น         
อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวำดขยะและใบไม้  เนื่องในวันที่ระลึก
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  ณ ประสำทหนองหงส์ ต ำบลโนนดินแดง อ ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่                
25 กุมภำพันธ์ 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง  ณ บริเวณลำนด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยพระรำชสักกำระ ถวำยรำชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล   
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  ณ  ห้องประชุม ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดบุรีรัมย์     
ต ำบลห้วยรำช อ ำเภอห้วยรำช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
15. เข้ำร่วมเฝ้ำฯ รับส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ        
ณ ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์  อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ ณ ฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ บ้ำนกระเจำ      
หมู่ที ่7 ต ำบลล ำดวน อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำฯ น ำพำท ำบุญวันธรรมสวนะ”  ณ วัดกลำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่           
5 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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18. เข้ำร่วมกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฝน ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยจระเข้มำก ต ำบลบ้ำนบัว อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์       
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระประเมนทรรำมำธิบดี  ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว      
ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ โดมสวนรมย์บุรี     
200 ปี เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

มหำสำรคำม 1. เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร “กำรเพิกเฉยต่อกำรทุจริต และกำรใช้ทรัพยำกรของรำชกำรอย่ำงถูกต้อง” ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนสถิติ       
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดโรงพยำบำล  ณ โรงพยำบำลจังหวัดมหำสำรคำม  เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ  ณ สวนสำธำรณะหนองบัว อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่      
16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ ณ ล ำห้วยขอนสัก ต ำบลดอนกลำง อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกต้นไม้และท ำควำมสะอำด  ณ วัดขุนพรหมด ำริ ต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอเมือ งมหำสำรคำม              
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ  ณ ป่ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ ณ ป่ำสำธำรณะประโยชน์ บ้ำนหนองบัว ต ำบลกุดรัง อ ำเภอกุดรัง จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่         
13 สิงหำคม 2563 

7 

มุกดำหำร 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ  เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร และพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 

31 
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร  และพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมบ ำเพ็ญกุศลวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสม เด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่             
23 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดำแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช      
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณองค์นักวิทยำศำสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  เนื่องในวันดินโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท ำควำมดี  เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร  และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันยุทธหัตถี  สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท ำควำมดี  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท ำควำมดี  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ  บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
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18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ  บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมร่วมสำนต่อปณิธำนพ่อหลวง  ตำมเศรษฐกิจพอเพียง “ลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ครัวเรือน” 
20. เข้ำร่วมออกหน่วยบริกำรเคลื่อนที่โครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ โรงเรียนเหล่ำประชำอุทิศ หมู่ที่ 2       
บ้ำนเหล่ำสร้ำงถ่อ ต ำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ อ ำเภอค ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเนื่องในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย”                  
ณ วัดศรีนันทำรำม บ้ำนภู หมู่ที ่1 ต ำบลบ้ำนเป้ำ อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด และถวำยพระรำชสมัญญำ “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” แด่พระบำทสมเด็จพระบรม           
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ห้องแก้วมุกดำหำร ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำวันอำนันทมหิดล ณ บริเวณโรงพยำบำลมุกดำหำร  เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำงจังหวัด
มุกดำหำร เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย วันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำง
จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
26. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์เจดีย์บู่ทองกิตติ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิม          
พระชนมพรรษำ ณ วัดป่ำวิเวกวัฒนำรำม ต ำบลค ำบก อ ำเภอค ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่ องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ      
ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ บริเวณซุ้มประตุทำงเข้ำ        
ถนนมุกดำหำร – ค ำชะอี  เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย และกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไป
ด้วยกัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
30. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง        
ณ  ชุมชนบ้ำนโคก ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ยโสธร 1. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร          
ณ  สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมสืบสำนประเพณี “จุดไฟตูมกำ”  ออกพรรษำยโสธร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร “เทโวโรหณะ”  จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสดุดีรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระปิยมหำรำช  ณ  หอประชุมวิธีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่        
23 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรย้อนยุค “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้ำนสิงห์ท่ำ  เมื่อวันที 1 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมดูแลรักษำท ำควำมสะอำด พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร ทุกวันพุธของสัปดำห์ 
9. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำพัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดริมน้ ำ คูคลอง  และพัฒนำชุมชนที่อยู่อำศัยริมน้ ำคูคลองยโสธร เมื่อวันที่              
5 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 

41 
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12. เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถำบัน “ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์” ยโสธร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ Big Cleaning ”  ในเรือนจ ำจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรย้อนยุค “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้ำนสิงห์ท่ำ  เมื่อวันที 27 ธันวำคม 2562 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำพื้นที่ก่อนกำรจัดงำนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ” เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำพื้นที่หลังกำรจัดงำน กิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ” เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช” เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำสถำนศึกษำ เนื่องใน “วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช”  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำดูแลรักษำถนน “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ยโสธร เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมำธิภำวนำ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดยโสธร อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่           
2 เมษำยน 2563 
25. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช วันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์” จังหวัดยโสธร ณ หอประชุม
วิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในวันจักรี จังหวัดยโสธร ณ ธำตุกล่องข้ำวน้อย ต ำบลตำดทอง      
อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
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27. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จังหวัดยโสธร  ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันฉัตรมงคล ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่            
4 พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 
29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันปฐมบรมรำชำภิเษกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว            
ณ บริเวณอนุสำวรีย์พระสุนทรรำชวงษำ (สิงห์)  สวนสำธำรณบุ่งน้อย – บุ้งใหญ่  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่      
4 พฤษภำคม 2563 
30. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ห้องโถง    
ชั้น 1  ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2563 
31. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์ และพระธำตุอำนนท์ เฉลิมพระเกียรติและถวำยพระรำชกุศลแด่สมเด็จ          
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2563 
32. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรเอนกประสงค์ 
สวนสำธำรณะพญำแถน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
33. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ
ป่ำติ้ว อ ำเภอป่ำติ้ว จังหวัดยโสธร 
34. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร         
ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
35. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ จังหวัดยโสธร บริเวณหน้ำศำลหลักเมือง
ยโสธร อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 
36. เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำง
จังหวัดยโสธร  
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37. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำส         
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ ห้องโถง ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร  
38. เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง     
ณ  หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร  
39. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ รักเอยรักลูก” จังหวัดยโสธร  ณ ป่ำโนนทรำยสำธำรณะประโยชน์ / บ่อน้ ำ บริเวณสถำนดอนธำตุ    
บ้ำนเปำะ อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
40. เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูน สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  ณ บริเวณหน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563 
41. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย  ณ  บริเวณหน้ำศำลหลักเมืองยโสธร บ้ำนสิงห์ท่ำ อ ำเภอเมืองยโสธร            
จังหวัดยโสธร  

ร้อยเอ็ด 1. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีสวดสืบชะตำเสริมบำรมี เทศกำลวันเข้ำพรรษำ 2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช      
บรมนำถบพิตร ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่            
23 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันพระบิดำฝนหลวง ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมเปิดงำนรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  เดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกำสครบรอบ 10 ปี กำรก่อตั้งโรงพยำบำลจุฬำภรณ์       
เพ่ือช่วยเหลือประชำชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 
 

28 
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8. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เมื่อวันที่           
27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระรำชินี  ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีถวำยพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ                
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
11. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล กำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และร่วมชม
กำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เมื่อวันที่     
12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำควำมสะอำดศำลำกลำงและถนนโดยรอบ  เนื่องในโอกำสวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 
17 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
16. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ นอกเทศกำลเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่ง
มำตรฐำนกำร    ช่ำงไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
18. เข้ำร่วมงำนมหำทำนบำรมีประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนำคม 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำควำมสะอำดส ำนักงำนสถิติจังหวัด เพื่อปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน COVID-19  เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุมกลำง ชั้น 2 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
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21. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม          
พระชนมพรรษำ  ณ หอประชุมกลำง ชั้น 2 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร 
ประจ ำปี 2563  ณ หอประชุมกลำง  ชั้น 2 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
23. เข้ำร่วมถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน       
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรหอประชุมประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ อวันที่               
28 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ        
ณ อำคำรหอประชุมประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
26. เข้ำร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ    
แห่งที่ 1 ถนนร้อยเอ็ด – โพนทอง  บริเวณก่อนถึงแยกสนำมบินร้อยเอ็ด ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่             
28 กรกฎำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ อำคำรหอประชุมประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่  
12 สิงหำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ อำคำรหอประชุมประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 
12 สิงหำคม 2563 
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เลย 1. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีออกพรรษำที่เชียงคำน ประจ ำปี 2562  ณ บริเวณสำมแยกสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 
11 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรสร้ำงรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชำชนจังหวัดเลย  ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ณ โรงเรียนบ้ำนนำอุดม  
ต ำบลสำมยอด อ ำเภอเอรำวัณ  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “เว้ำจำพำข้ำวงำย” ประจ ำเดือนตุลำคม 2562   ณ โรงแรมเลยพำวิลเลี่ยน อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่        
17 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำถวำยเป็นพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว        
ณ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเหล่ำตุ้มวนำรำม  ต ำหนองหิน อ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพจังหวัดเลย ประจ ำปี 2562  ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพำเลซ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจติอำสำพัฒนำโครงกำรวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ  เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ พุทธมณฑล
จังหวัดเลย ต ำบลศรีสองรัก อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
8. เข้ำร่วมเปิดงำนหอกำรค้ำแฟร์ 4.0  TCC Fair 2019  จับมือเครือข่ำย ณ ถนนข้ำงศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
9. เข้ำร่วมเปิดงำนโครงกำรธำรน้ ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอำหำรกลำงวัน  แก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี        
บรมรำชำภิเษก ณ เรือนจ ำจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร วำงพวงมำลำและถวำยบังคม เพ่ือน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน จัดเก็บสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร ท ำควำมสะอำด แนวเสำไฟฟ้ำ      
และถนน ณ บริเวณโค้งเก้ำง่อม  ต ำบลนำมำลำ อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
 

29 
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12. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย  
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
13. เข้ำร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ  วัดโพนงำม บ้ำนติดต่อ ต ำบลนำอำน อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
14. เข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรสร้ำงรอยยิ้มเคลื่อนที่  ให้กับประชำชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ณ โรงเรียน        
บ้ำนห้วยสีเสียด ต ำบลห้วยสีเสียด อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ หอประชุมยอดภู  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
16. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร     
ค่ำยศรีสองรัก  ต ำบลศรีสองรัก อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2563 
18. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ำยวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2563  ณ ศำลสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช กองพันทหำรรำบที่ 1 กรมทหำรรำบที่ 8  ต ำบลศรีสองรัก อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีร ำบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพิธีเปิดงำนดอกฝ้ำยบำน สืบสำนวัฒนธรรม
ไทเลย ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563 
20. เข้ำร่วมเปิดงำน LOCAL TO GLOBAL OTOP FAIR  2020 ณ บริเวณลำนจอดรถบิ๊กซี  อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่               
14 กุมภำพันธ์ 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม           
พระชนมพรรษำ ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
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22. เข้ำร่วมกิจกรรมเคำรพธงชำติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญำณตน  ณ บริเวณหน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่         
15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีเปิด “โครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ” ณ พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำภูหลวงและป่ำภูหอ ท้องที่บ้ำนใหม่
พัฒนำ หมู่ที ่3 ต ำบลแก่งศรีภูมิ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
24. เข้ำร่วมร้องเพลงชำติ และสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย  ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย ต ำบล        
กุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
25. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกำส “วันข้ำรำชกำรพลเรือน” ประจ ำปี 2563  และพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบ “กองทุนพัฒนำเด็กชนบทฯ” 
จังหวัดเลย ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
26. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย        
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
28. เข้ำร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลำะเลย จังหวัดเลย”  ณ บริเวณถนนคนเดินเลำะเลย หน้ำเทศบำลเมืองเลย ต ำบล     
กุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีออกพรรษำ ที่เชียงคำน ประจ ำปี 2563   ณ บริเวณสำมแยกมลิวรรณ (หน้ำวัดศรีคุณเมือง) ต ำบลเชียงคำน 
อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 25 กันยำยน – 3 ตุลำคม 2563 

ศรีสะเกษ 1. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่        
13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยมหำรำช 
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  

15 
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4. เข้ำร่วมงำนวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมงำน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช" 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเทียนพรรษำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2563  ณ วัดเจียงอี         
ศรีมงคลวรำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ บริเวณหน้ำศำลหลักเมือง ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้ำไทยใส่บำตร ท ำควำมดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (เกำะห้วยน้ ำค ำ)  ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ       
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม ณ บริเวณหน้ำศำลหลักเมือง          
ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้ำไทยใส่บำตร ท ำควำมดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (เกำะห้วยน้ ำค ำ)  ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ     
เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้ำไทยใส่บำตร ท ำควำมดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (เกำะห้วยน้ ำค ำ)  ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ     
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563 
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สกลนคร 1. เข้ำร่วมกิจกรรม “Big Cleaning” ท ำควำมสะอำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณเรือนจ ำจังหวัดสกลนคร  ณ เรือนจ ำจังหวัดสกลนคร 
อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ เทสกเจดีย์      
เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ ำขำม บ้ำนค ำข่ำ ต ำบลไร่ อ ำเภอพรรณนำนิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ     
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ หอประชุมจำมจุรี 1  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ ประจ ำปี 
2563 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ เทสกเจดีย์      
เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ ำขำม ต ำบลไร่ อ ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรพระรำชทำนเลี้ยง          
พระต ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำฯ รวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย” ปี 2563  ณ บริเวณล ำห้วยทรำย สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
สกลนคร แห่งที่ 2  อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ในพ้ืนที่โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมแนวพระรำชด ำริฯ บ้ำนนำค ำ ต ำบลค ำตำกล้ำ อ ำเภอค ำตำกล้ ำ จังหวัด
สกลนคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำบ ำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดบ้ำนขมิ้น หมู่ที่ 2 ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 
28 กรกฎำคม 2563 
 

11 
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10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรแด่พระสงฆแ์ละสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำย
เครื่องรำชสักกำระ พิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง              
ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

สุรินทร์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่ำง     
ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและ     
วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์       
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม  2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดไตรรัตนำรำม ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและ       
วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ       
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ  บริเวณปรัมพิธี  ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

5 

หนองคำย 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึกในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช         
บรมนำถบพิตร  
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรบ้ำนสวยเมืองงำม เป็นประจ ำในวันพุธของทุกสัปดำห์ 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง 

24 
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5. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ทุกวันจันทร์ 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในงำนวันพ่อแห่งชำติ 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จังหวัดหนองคำย 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง  กำรกุศล  ครั้งที่ 3 
9. เข้ำร่วมงำนทอดผ้ำป่ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
10. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 
11. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
12. เข้ำร่วมเปิดงำนประจ ำปี พระธำตุรวงข้ำง 
13. เข้ำร่วมงำนพิธีวันมำฆบูชำ 
14. เข้ำร่วมงำนกีฬำวัดธำตุเกมส์ ประจ ำปี 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระใส เพ่ือประดิษฐำน ณ โรงพยำบำลหนองคำย 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 
17. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อใต้ร่มพระบำรมี 193 ปี เมืองหนองคำย พ.ศ. 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและบวงสรวงอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ ประจ ำปี 2563 
19. เข้ำร่วมงำนมอบโล่รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคำย” 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร “โครงกำรบ้ำนสวย เมืองงำม” ทุกวันพุธ 
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “หนองคำยเมืองท่องเที่ยวและน่ำอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดและปรับปรุงภูมิทัศน์  เนื่องในวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร              
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ บริเวณหน้ำโรงพยำบำลหนองคำย เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ จังหวัดหนองคำย ณ วัดโพธิ์ชัย        
พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
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23. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร และกิจกรรมจิตอำสำ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิม             
พระชนมพรรษำ ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดหนองคำย และลำนหน้ำอุโบสถวัดศรีชมพูองค์ตื้อ อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่     
28 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข จังหวัดหนองคำย”  ณ บริเวณโรงเรียนบ้ำนต้อน ต ำบลบ้ำนต้อน อ ำเภอรัตนวำปี       
จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2563  

หนองบัวล ำภู 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินี นำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี  ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล ต ำบลนำเหล่ำ อ ำเภอนำวัง  จังหวัด
หนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562  ณ ล ำห้วยเชียง ตรงข้ำมวัดป่ำเลไลย์     
ชุมชนดอนขี  อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562 
3. เข้ำร่วมเปิดกำรแข่งขันกีฬำสำนสัมพันธ์ฮักมั่นยืน 26 ปี  หนองบัวล ำภู ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 
4. เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู  เมื่อวันที่             
27 มกรำคม 2563 
5. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน และปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดหนองบัวล ำภู  ประจ ำเดือนมกรำคม 2563           
ณ ห้องประชุม ภูพำนค ำ ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู  ชั้น 4 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563 
6. เข้ำร่วมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” พร้อมหน่วยแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  
(พอ.สว.)   ณ โรงเรียนบ้ำนโคกหนองบัว หมู่ที ่5  ต ำบลวังปลำป้อม อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดำแห่ง
มำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ประจ ำปี 2563   ณ หอประชุมอนำลโย ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
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8. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ ประจ ำปี 
2563 ณ  โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร  อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
9. เข้ำร่วมมอบบ้ำนกำชำดเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสมหำมงคล       
เฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ บ้ำนเลขที่ 99 หมู่ที ่7  บ้ำนนำกุดผึ้ง ต ำบลด่ำนช้ำง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เพื่อเป็นสิริมงคลในกำรจัดแสดง แสง สี เสียง ต ำนำนเล่ำขำนนครเขื่อนขันธ์
กำบแก้วบัวบำน  ณ ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” และโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ โรงเรียน      
กุดสะเทียนวิทยำคำร  ต ำบลกุดสะเทียน อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 

อุดรธำนี 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ วันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ หอประชุมทองใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 
11 กรกฎำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธรูปส ำคัญของจังหวัด เพ่ือถวำยพระรำชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ           
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ วัดมัชฌิมำวำส  พระอำรำมหลวง ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 
3. เข้ำร่วมงำนโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่  “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข และให้บริกำรประชำชน จังหวัดอุดรธำนี”  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
สุมเส้ำ ต ำบลสุมเส้ำ อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องสักกำระ (พำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องสักกำระ (พำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน)  และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมเอนกประสงค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุดรธำนี       
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
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6. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี ” ณ บริเวณรอบศำลำกลำงจังหวัด           
ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2563 

อุบลรำชธำนี 1. เข้ำร่วมพิธีวำงเครื่องรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพิธีบรมรำชำภิเษก 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประดับดอกไม้สีเหลือง ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี      
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม      
รำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี ทุกวันพุธ 
12. เข้ำร่วมโครงกำร “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” ณ อ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563 

12 

อ ำนำจเจริญ 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 

26 



- 99 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล      
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล    
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ในฐำนะทรงเป็นพระบิดำแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร     
มหำภูมิพล  อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรม       
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรม         
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช             
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 
27 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มเพ่ือถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง       
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 



- 100 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึก
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง       
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ เพื่อถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน  
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำท ำควำมสะอำด บริเวณศำลำกลำงจังหวัดทุกวันพุธ 
19. เข้ำร่วมท ำบุญโรงทำน เนื่องในงำนนมัสกำรพระมงคลมิ่งเมือง 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปลูกและบ ำรุงรักษำต้นไม้” ณ บริเวณสระน้ ำ หลังศำลำกลำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ           
ณ สวนเฉลิม  พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (สวนพุทธอุทยำน) อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีเพ่ือแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ณ หอประชุม
พญำนำครินทร์ ศำลำกลำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ มอบถุงยังชีพ มอบพันธุ์ปลำ และท ำควำมสะอำดบริเวณพระอุโบสถ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดบ้ำนโนนกุง อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก                 
ณ หน้ำหน่วยพัฒนำเคลื่อนท่ี 51  หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ ลำนหน้ำที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่            
29 กันยำยน 2563 

บึงกำฬ 1. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำหน่วยพระรำชทำน ประชำชนจิตอำสำ เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณริมโขง อ ำเภอเมือง       
บึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรณรงค์เฝ้ำระวังป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน ประจ ำปี 2563  ณ ห้องเรียนธรรมชำติป่ำดงดิบกะลำ ป่ำภูสิงห์ 
และป่ำดงสีชมพู  (หินสำมวำฬ)  ณ บ้ำนโนนไทรทอง  หมู่ที ่8  ต ำบลโคกก่อง อ ำเภอเมือบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ  เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563 
3. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรตำมโครงกำรนุ่งผ้ำไทย ท ำบุญวันพระพัฒนำจิตใจ  ณ วัดป่ำสุเมฆนันทรำม (ธ)  ต ำบลป่ำแฝก อ ำเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำควำมสะอำดเพ่ือลดฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5)  ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดบึงกำฬ  เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
5. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร ตำมโครงกำรนุ่งผ้ำไทย ท ำบุญวันพระพัฒนำจิตใจ ณ วัดป่ำสุเมฆนันทรำม (ธ)  ต ำบลป่ำแฝก อ ำเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2563          
ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้      
เพ่ือแผ่นดิน” สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น ณ รอบสระน้ ำ 2 ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำวันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ หอประชุมจังหวัดบึงกำฬ ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ      
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563 
 

11 
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9. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด      
บึงกำฬ เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563 

กระบี่ 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณรเพ่ือถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม                 
พระอำรำมหลวง  อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ             
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อ ำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสำมเณรเพ่ือบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำส     
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เพ่ือน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์  รัชกำลที่ 5  หน้ำศำลำกลำงจังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดขจัดสิ่งกีดขวำงล ำน้ ำ ล ำคลอง คลองกระบี่ใหญ่ เพ่ือถวำยพระรำชกุศลและ     
น้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณโรงสูบน้ ำคลองใหญ่ 
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำกระบี่  หมู่ที ่6  ต ำบลทับปริก  อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ  5 ธันวำคม 2562  ณ คลองแห้ว (บริเวณข้ำงส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระบี่น้อย) หมู่ที่ 9 ต ำบลกระบี่น้อย อ ำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 

33 
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7. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม  พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ และถวำยบังคมเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมบ ำเพ็ญกุศล อุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล     
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และรับชมกำรถ่ำยทอดสด         
พระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  ณ  ห้องประชุมสุดมงคล  ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี   และพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทำนจำกสมเด็จ                   
พระอริยวงศำคตญำณ  สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก  ณ วัดกระบี่น้อย อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวำระครบรอบ  150 ปีชำตกำลของพระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต  ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ตำมโครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำจังหวัดกระบี่  ณ  วัดแก้ว         
โกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรกอดป่ำกอดทะเล  ณ หำดยำว  อุทยำนแห่งชำตินพรัตน์ธำรำ ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนช่ำงไทย”  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนกระบี่  ชั้น 2  อำคำรฝึกอบรม ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่  เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
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16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” ณ ห้องประชุมสุดมงคล 
ชั้น 2  ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ         
สยำมบรมรำชกุมำรี  “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ณ ห้องประชุมสุดมงคล ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องใน  “วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช”  ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 ส ำนักงำน
เทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณโรงเรียนเทศบำล 4 มหำรำช เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ  ณ โรงเรียนเทศบำล 4 มหำรำช 
อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ กำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินี  ณ บริเวณลำนจอดรถร้ำนอำหำรปำกน้ ำซีฟู๊ด  หมู่ที ่7  ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
21. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี                    
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ  ณ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนอ่ำวนำง (บริเวณลำนประติมำกรรมปลำใบ)      
หมู่ที ่2 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม (ชั้นล่ำง)              
พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง        
อ ำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ พระเจดีย์วัดมหำธำตุวชิรมงคล  ต ำบลนำเหนือ อ ำเภออ่ำวลึก 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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26. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกำส              
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณหน้ำค่ำยลูกเสือ อ ำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเ จ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ             
พระบรมรำชชนนี  พันปีหลวง  ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่            
12 สิงหำคม 2563 
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก”   ณ  บริเวณท่ำปอมคลองสองน้ ำ หมู่ที่ 2 ต ำบลเขำครำม 
อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
32. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
33. เข้ำร่วมเปิดโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่จำดเดือนสิบจังหวัดกระบี่  ณ บริเวณวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563 

ชุมพร 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  ณ ลำนอเนกประสงค์เทศบำลเมืองชุมพร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
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2. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ ล ำคลอง” ถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำย    
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่หนองใหญ่  
ตำมพระรำชด ำริ ต ำบลบำงลึก อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ  ถนนบรมชนกำธิเบศร
มรรคำ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟและระบบสำธำรณูปโภค” ถวำยพระรำชกุศล
และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดเขำดิน ต ำบลทุ่งคำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร”  ณ บริเวณสวนหย่อมด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช       
บรมนำถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562”  ณ  หอประชุมเทศบำลเมืองชุมพร ชั้น 3  ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดเขำปูน ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ ถวำยรำชสดุดีและถวำยบังคม เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ                
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ           
ณ บริเวณหน้ำศำลหลักเมืองชุมพร  เมื่อวันที 5 ธันวำคม 2562 
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10.เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล   
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร เมื่อวันที 5 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่หนองใหญ่ตำมพระรำชด ำริ ต ำบลบำงลึก     
อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อกำรทุจริต           
ณ  โรงแรมลอฟท์มำเนีย บูติค โฮเทล  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี 2563  ณ ปะร ำพิธีหน้ำตลำดสดหมอพนัส  บริเวณถนนบรมชนกำธิเบศร
มรรคำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ “ท ำควำมสะอำดโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่หนองใหญ่ตำมพระรำชด ำริ”  (บริเวณเวทีกลำงแจ้ง)  ต ำบล     
บำงลึก อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563  ณ วัดประเดิม ต ำบลตำกแดด      
อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำสถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย                  
ณ ตลำดใต้เคี่ยม หมู่ที ่1  ต ำบลละแม  อ ำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ   
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  ณ ห้องประชุม  ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนชุมพร  ต ำบลท่ำยำง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่       
2 มีนำคม 2563 
18. เข้ำร่วมถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ      
สยำมบรมรำชกุมำรี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 
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19. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกพระมหำจักรีบรมรำชวงศ์  ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี            
ณ  หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ  ท ำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สวนสำธำรณะอำภำกรเกียรติวงศ์ 
อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ สวนสำธำรณะ” ณ โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่หนองใหญ่ตำมพระรำชด ำริ ต ำบลบำงลึก อ ำเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร เมือวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ  ณ วัดรำชบูรณะ พระอำรำมหลวง 
ต ำบลท่ำมะพลำ อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระภิกษุสงฆ์ และได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลำ ลงในแม่น้ ำตะเภำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 
28 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร ต ำบล    
ท่ำตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
26. เข้ำร่วมโครงกำรรวมพลังแห่งควำมภักดี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรำมำธิบดี  ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ป่ำชุมชนบ้ำนพรุระก ำหวำน ต ำบลทุ่งระยะ อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร        
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระภิกษุสงฆ์ และร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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28. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ตรัง 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
ณ บริเวณลำนพระบรมรำชนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5  ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในพิธีบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว      
ณ ศำลำกลำงจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จ   พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 5 ธันวำคม 2562 “วันชำติ” และเป็น “วันพ่อ
แห่งชำติ” ณ บริเวณลำน  พระบรมรำชำนุสำวรีย์  รัชกำลที่ 5  ศำลำกลำงจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ สวนสำธำรณะวังนกน้ ำ หมู่ที่ 21 ต ำบล   
เขำวิเศษ  อ ำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินโครงกำรซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส     
มหำมงคล  พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ บริเวณเส้นทำงตรัง – เขำพับผ้ำ อ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม Clean office without Covid – 19  ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน ในทุกวันศุกร์ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบข้ำวสำร น้ ำมันให้ศำลเจ้ำเปำกง เพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร ณ ศำลเจ้ำเปำกง อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 
7 พฤษภำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสำรสู่ 100 ล้ำนต้น ณ บริเวณพ้ืนที่แปลงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรโรงแรม
อนันตรำ สิเกำรีสอร์ท ต ำบลไม้ฝำด อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ 
รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 

11 
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10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่           
12สิงหำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2563  ณ โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 หมู่ที่ 4 
ต ำบลโพรงจระเข้ อ ำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563 

นครศรีธรรมรำช 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีวำงพวงมำลำ พิธีถวำยบังคม  และพิธีจุดเทียนเ พ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันคล้ำย         
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  และน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ  วัดท่ำโพธิ์วรวิหำร 
ต ำบลท่ำวัง อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  เนื่องในวันพยำบำลแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม  กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ 
ท ำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมวำงพำนดอกไม้สด และกล่ำวส ำนักในพระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
7.  เข้ำร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจร ในโอกำสครบรอบ 10 ปี โรงพยำบำลจุฬำภรณ์”  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 
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8. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ กล่ำวถวำยรำชสดุดีและถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์
พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกใน         
พระมหำกรุณำธิคุณ ร่วมกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกใน     
พระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี                 
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยเป็นเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี 256 เมื่อวันที่              
17 มกรำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีสมโภชผ้ำพระบฎฯพระรำชทำน  เนื่องในวัน“มำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุ ประจ ำปี 2563” เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์  2563 
12. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญและร่วมเดินริ้วขบวนผ้ำระบฎฯ ในงำนประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์  2563 
13. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร ถวำยเครื่องรำชสักกำระพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำ      
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรี        
บรมรำชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำดโรงพยำบำล เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
17. เข้ำร่วมฟังเทศน์มหำชำติเวสสันดรชำดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
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18. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษำพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เข้ำสู่วิหำรพระทรงม้ำ ภำยในวัดพระมหำธำตุ วรมหำวิหำร 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย ประจ ำเดือนกรกฎำคม และกิจกร รม
ปฏิญำณตนงดเหล้ำเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน       
วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำโครงกำรปลูกป่ำ เพ่ือป้องกันไฟป่ำ “กิจกรรมปลูกป่ำพรุในพื้นที่พรุควนเคร็ง” เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกำส             
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระพำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่               
28 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งแด่พระสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำส       
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที 12 สิงหำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ถวำยเครื่องรำชสักกำระ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่ม       
พระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี      
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ  เมื่อวันที 12 สิงหำคม 2563 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำประชำรัฐเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 
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28. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระรำชำนุสำวรีย์พระเจ้ำศรีธรรมำโศกรำช ปฐมกษัตริย์ผู้สถำปนำอำณำจักรนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยหมฺรับแบบโบรำณ ในงำนประเพณีบุญสำรทเดือนสิบ ซึ่งถือเป็นประเพณีส ำคัญของชำวจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่  
16 กันยำยน 2563 
30. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันมหิดล และวันประมงแห่งชำติ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 
31. เข้ำร่วมพิธีกำรเชิญธงชำติและร้องเพลงชำติไทย เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 

นรำธิวำส 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส          
จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ”  เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร             
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณลำนวัฒนธรรม ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำปรับปรุงภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดศำสนสถำน” ถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในโอกำสวันคล้ำย         
วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณวัดบ้ำนทุ่งกง ต ำบลโคกเคียน อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อ
วันที่ 18 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนนรำสิกขำลัย        
อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟ ถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในโอกำส      
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ  สถำนีรถไฟตันหยงมัส ต ำบลตันหยงมัส อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส  
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ         
7 รอบ พระชนมพรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
 

25 
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7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ พระบรม     
รำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 
23 ตุลำคม 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำยำมเช้ำ ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศำลำกลำง
จังหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจำยสินค้ำนวัตกรรมอำหำรเกษตรปลอดภัยประชำรัฐฯ นรำธิวำส   ณ บริเวณตลำดเกษตร  หน้ำแขวงกำรทำง
นรำธิวำส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิม        
พระเกียรติ 7 รอบ  ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่  25 พฤศจิกำยน 2562 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดชัยรัตนำรำม ต ำบลตันหยงมัส  อ ำเภอระแงะ จังหวัด
นรำธิวำส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล      
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร “วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ”  ณ วัดเขำกง ต ำบลล ำภู อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 
5 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันเด็กส ำหรับเด็กพิเศษ ประจ ำปี 2563  ณ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนรำธิวำส (จวนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนรำธิวำส)  อ ำเภอเมืองนรำธิวำส  จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำยำมเช้ำ เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อรำชกำรต่ำงๆ  ณ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส     
ต ำบลโคกเคียน อ ำเภอเมืองนรำธิวำส  จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 
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16. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำชุมชนกำแลตำแป และชุมชนรอบข้ำง”  ณ ชุมชนกำแลตำแป ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมืองนรำธิวำส 
จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ“เรำท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  เนื่องในโอกำสวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ โรงเรียนดำรุสสำลำม 
ต ำบลตันหยงมัส  อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2562 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ท ำควำมสะอำดถนนสำย 42   ตลอดเส้นทำงและบริเวณใกล้เคียง 
เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  (วันกองทัพไทย)  ณ  ตลำดกลำงกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออกจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อ ำเภอยี่งอ จังหวัด
นรำธิวำส เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี   ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกำสครองรำชย์     
ครบ 60 ปี  พุทธมณฑลจังหวัดนรำธิวำส  ต ำบลล ำภู  อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ณ บริเวณโดยรอบศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส ต ำบลโคกเคียน 
อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำบ ำเพ็ญประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ      
พระบรมรำชินี  
22. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  จิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ เนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคตชองพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล  พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ  โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที 9 มิถุนำยน 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  และบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์บริเวณโดยรอบตลำดบำเละฮิเล                  
ณ ตลำดบำเละฮิเล อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที 11 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  และบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์โดยรอบมัสยิดกลำง จังหวัดนรำธิวำส 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ณ เกำะยำว อ ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
ปัตตำนี 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์  จ ำนวน 89 รูป  เพ่ือบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ       

พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช              
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ เ พ่ืออุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว         
“พระปิยมหำรำช” 
5. เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพพิธีทอดกฐินและทอดผ้ำป่ำ 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร          
มหำภูมิพล   อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง 
7. เข้ำร่วมในพิธีท ำบุญตักบำตร พระสงฆ์สำมเณร  เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร      
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มรำชสักกำระ  ถวำยสดุดีและถวำยบังคม เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ          
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
9. เข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  
พุทธศักรำช 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำกองอำสำรักษำดินแดน 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคนพิกำรสำกล ประจ ำปี 2563 

21 
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13. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรสร้ำงบ้ำนให้กับผู้ยำกไร้ 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมตัดเย็บหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ “โครงกำรสภำกำชำดไทย ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID – 19 ด้วยหน้ำกำกอนำมัย       
แบบผ้ำ” เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี   ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรำ     
บรมรำชชนนี ต ำบลรูสะมีแล อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี        
พันปีหลวง ณ  ห้องประชุมพญำตำนี ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี อำคำร 2  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ             
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ            
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ สถำนสงเครำะห์เด็กปัตตำนี หมู่ที่ 6 ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง
ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ ำใจ เพ่ือเหล่ำกำชำดจังหวัดปัตตำนี” และงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ วัฒนธรรม ของดีเมืองตำนี 
และงำนกำชำดจังหวัดปัตตำนี ณ สนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของดีอ ำเภอต่ำงๆ   ในงำนแสดงสินค้ำวัฒนธรรมของดีเมืองตำนี และ       
งำนกำชำดของจังหวัดปัตตำนี  ณ ลำนศิลปวัฒนธรรม อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 

พังงำ 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ  ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
 

62 
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2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คูคลอง ถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในโอกำส            
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ คลองพังงำ บริเวณที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำน้ ำผุด  อ ำเภอเมืองพังงำ  จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช              
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่             
13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพังงำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  กิจกรรมกำรแข่งขัน     
Phang-nga Beach Trail  2019   ณ อุทยำนเขำล ำปี – หำดท้ำยเหมือง  อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดมหกรรม  “เที่ยวพังงำสุขใจ @ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”  ณ ห้องนำยเหมือง โรงแรม เลอ เอรำวัณ 
ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดศำสนสถำน ณ วัดประพำสประจิมเขต (ถ้ ำพุงช้ำง) อ ำเภอเมืองพังงำ 
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำรุงรักษำต้นไม้ พรวนดิน และก ำจัดวัชพืช  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงำ และศูนย์รำชกำรจังหวัด
พังงำ  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดพังงำ (หลังเก่ำ)  อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด  ณ สนำมหญ้ำส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ         
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
10. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ         
(หลังเก่ำ) อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวิ่งเพ่ือกำรกุศล “ก้ำวคนละก้ำว”  เพ่ือ 7 โรงพยำบำลภำคใต้  เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563 
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12. เข้ำร่วมกำรปล่อยตัว กำรแข่งขันจักรยำนระดับโลก รำยกำร L’ Etape Thailand by Tour de France 2019   ณ บริเวณอนุสรณ์
สถำนสึนำมิ  เรือ ต.813   ต ำบลคึกคัก อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2562 
13. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจ ำปี 2562   ณ วัดนิกรวรำรำม ต ำบลตะกั่วป่ำ       
อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวัน“พระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจ ำปี 2562  ณ หอประชุมรำชสีห์  ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
15. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)   ณ ห้องประชุมนำยเหมือง โรงแรม เลอ 
เอรำวัณ  ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด  อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 
16. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์และท ำควำมสะอำด   ณ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงำ  อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2562 
17. เข้ำร่วมวิ่งกำรกุศล 48 ปี รำมค ำแหง  Ram Phangnga Run 2019   ณ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงำ อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (วันมหำธีรรำชเจ้ำ)  ณ บริเวณสวนสำธำรณะ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 60 พรรษำ  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกำยน 2562 
19. เข้ำร่วมพิธีวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ครบรอบ 48 ปี  ณ บริเวณลำนพระบรมอนุสำวรีย์พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงำ อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 
20 เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 89 รูป  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร และวันพ่อแห่งชำติ  ณ หอประชุมรำชสีห์  ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ  
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
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21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลอง ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดพังงำ เนื่องในโอกำสวันพ่อแห่งชำติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
22. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงำ ภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” ณ หอประชุมเขำทอย 
วิทยำลัยเทคนิคพังงำ เขต 2  อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562 
23. เข้ำร่วมโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  แพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงำ ณ โรงเรียนอ่ำวกะพ้อ 
ต ำบลพรุใน อ ำเภอเกำะยำว  จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562 
24. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day #2  ณ  ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 
25. เข้ำร่วมพิธีปล่อยชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจ เพ่ือดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทำงทะเล  ณ บริเวณท่ำเทียบเรือ  ฐำนทัพเรือพังงำ      
ทัพเรือภำคที่ 3  อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 
26. เข้ำร่วมโครงกำร “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ณ ถนนสำยวัฒนธรรมตะก่ัวป่ำ อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2562 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมสภำกำแฟสร้ำงมิตรสัมพันธ์  ณ ลำนกลำงศำลำกลำงจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 
28. เข้ำร่วมในพิธีข้อตกลงว่ำด้วยบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือ  “สตรีพังงำ นำงฟ้ำอันดำมัน สืบสำนอนุรักษ์ศิลป์ผ้ำถิ่นไทย 
ด ำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงำเมืองแห่งควำมสุข”  ณ บริเวณถ้ ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่       
23 ธันวำคม 2562 
29. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ประจ ำปี 2562  ณ  วัดสำมัคคีธรรม ต ำบลแม่นำงขำว 
อ ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 
30. เข้ำร่วมพิธีร ำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุกำรณ์ธรณีพิบัติภัยสึนำมิ และกิจกรรมเนื่องในงำนวันป้องกันอุบัติภัยแห่งปี  ณ สวนอนุสรณ์สถำน    
สึนำมิ บ้ำนน้ ำเค็ม ต ำบลบำงม่วง อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562 
31. เข้ำร่วมงำนวันคนพิกำรสำกลจังหวัดพังงำ 2562 และร่วมประชำสัมพันธ์โครงกำรส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ .ศ. 2563                
ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2562 
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32. เข้ำร่วมมอบสิ่งของบริจำคออกร้ำนมัจฉำกำชำด “เมืองแห่งควำมสุขและงำนกำชำดจังหวัดพังงำ ประจ ำปี 2563”  ณ บริเวณสนำมหน้ำ      
ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ (หลังเก่ำ)  เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2563  
33. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ ำจังหวัดพังงำ  ในโอกำสที่จังหวัดพังงำและเหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำได้จัดงำน “เมืองแห่งควำมสุข 
และงำนกำชำดจังหวัดพังงำ ประจ ำปี 2563” เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2563 
34. เข้ำร่วมเปิดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่             
11 มกรำคม 2563 
35. เข้ำร่วมท ำกิจกรรม Big Cleaning Day  ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 
36. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนย้อนยุคเสวนำ เรื่อง “นำยเหมือง เมืองพังงำ”  ซีซั่น 1  ณ บริเวณจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 
15 มกรำคม 2562 
37. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ  ณ  พระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนรำมค ำแหง  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำร
เฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
38. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์และท ำควำมสะอำด เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี 2563 ณ บริเวณ             
หน้ำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
39. เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้ำนทุ่งละออง       
หมู่ที ่4  ต ำบลบำงวัน อ ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563 
40. เข้ำร่วมอำรำธนำศีล สวดมนต์ไหว้พระ ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง และเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมำฆบูชำ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ณ วัดประชุมโยธี  พระอำรำมหลวง ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
41. เข้ำร่วมเป็นเกียรติใน “งำนสมโภชมอบทองค ำและแห่พระธำตุ”  ณ วัดพระธำตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) ต ำบลตะกั่วป่ำ อ ำเภอตะกั่วป่ำ         
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
42. เข้ำร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีลเจริญจิตภำวนำ พร้อมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง  
ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
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43. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรอบรมจิตอำสำตำมแนวพระรำชด ำริ  “บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย”  ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดพังงำ (กศน. จังหวัดพังงำ)  ต ำบลตำกแดด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 
11 กุมภำพันธ์ 2563 
44. เข้ำร่วมพิธี เปิดถนนคนเดินปำกถักเมืองเก่ำ  ณ  บริเวณตลำดบ้ำนปำกถัก ต ำบลท่ำนำ อ ำเภอกะปง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่                 
15 กุมภำพันธ์ 2563 
45. เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัด  หรือจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง  2  
หมู่ที ่5  ต ำบลล ำภี  อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 
46. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ และท ำควำมสะอำด  ณ โบรำณสถำนเจดีย์เขำล้ำงบำศ (หลังโรงเรียนสตรีพังงำ)           
ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
47. เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับดูแลสุขภำพผู้ต้องขังในเรือนจ ำจังหวัดพังงำ ภำยใต้โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดีเพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
ณ เรือนจ ำจังหวัดพังงำ ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
48. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยสักกำระหน้ำพระสำทิสลักษณ์  พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่งสหกรณ์ไทย” 
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชำติ  ณ หอประชุมศำลำเขำช้ำง ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
49. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำตำมแนวพระรำชด ำริ  “บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย”  ณ ห้องประชุมเขำทอย วิทยำลัยเทคนิคพังงำ 2  
ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
50. เข้ำร่วมเปิดงำนประเพณีอนุรักษ์เต่ำทะเล จังหวัดพังงำ ประจ ำปี 2563   ณ บริเวณชำยทะเลหำดท้ำยเหมือง ต ำบลท้ำยเหมือง       
อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2563 
51. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  ณ หอประชุมรำชสีห์  ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ        
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
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52. เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสตรีจิตอำสำให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  และจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย     
เพ่ือป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมืองพังงำ 
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2563 
53. เข้ำร่วมหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงำ และโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัดหรือจังหวัด
เคลื่อนที่ ณ ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที ่2  ต ำบลกะปง อ ำเภอกะปง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563 
54. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่
ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
55. เข้ำร่วมกิจกรรมรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในกำรจัดเตรียมคลังอำหำรประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน ส ำหรับมอบให้แก่ประชำชน และ          
สำธำรณภัยอื่นในพ้ืนที่จังหวัดพังงำ ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 
56. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพวงมำลำและกล่ำวสดุดีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช     
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
57. เข้ำร่วมบันทึกเสียงค ำถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ     
ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 
58. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ  ณ หอประชุม
รำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
59. เข้ำร่วมบันทึกเสียงค ำถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง         
แห่งประเทศไทย จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2563 
60. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี....เรำสร้ำงไปด้วยกัน”  และกิจกรรมปลูกป่ำ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ณ บริเวณ     
นบก้องล้ำน บ้ำนปำกหรำ หมู่ที่ 2  ต ำบลนบปริง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
61. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เ นื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ           
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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62. เข้ำร่วมงำนมอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐำนะยำกจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคพังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ  เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 

พัทลุง 1. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทย และร้องเพลงชำติไทย  ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ)  เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ ท ำควำมสะอำดบริเวณวัด  ณ วัดจินตำวำส  ต ำบลต ำนำน อ ำเภอเมืองพัทลุง         
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร         
ณ  บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ อ ำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพวงมำลำเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ พัฒนำคลองเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดไทรห้อย ต ำบลท่ำมิหร ำ อ ำเภอเมืองพัทลุง       
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช       
บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน เพ่ือถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก ในพระมหำกรุณำธิคุณ    
ในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดลำนแซะ หมู่ที่ 1  ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธ     
นิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ  อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพวงมำลำ  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำศำลำกลำง       
จังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
 

28 
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10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์  ท ำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟ  ณ สถำนีรถไฟบำงแก้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง       
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทยและร้องเพลงชำติไทย  ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน  2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562  คลองร่มเมือง – ล ำป ำ 
(คลองท่ำแค)   ณ บริเวณริมคลองวัดโพธิ์ต ำนำน  หมู่ที ่5  ต ำบลต ำนำน อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน  2562  
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทย และร้องเพลงชำติไทย  ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ)  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2562 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร บ ำเพ็ญกุศลถวำยพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร   
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ   ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ  อ ำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่         
5 ธันวำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  ตำมโครงกำรพัฒนำคลองเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ บริเวณท่ำเทียบเรือล ำป ำ  
ต ำบลล ำป ำ อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทย และร้องเพลงชำติไทย  ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช เนื่องในวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์  ณ หอประชุม
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต  ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่             
25 เมษำยน 2563 
20. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ         
ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
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21. เข้ำร่วมโครงกำร หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน  ณ โรงเรียนบ้ำนน้ ำตก หมู่ที่ 1 ต ำบลวังใหม่ อ ำเภอป่ำบอน 
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมโครงกำร หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง หมู่ ที่ 3 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอ            
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 กรกฏำคม 2563 
23. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
หน้ำศำลำจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำส              
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
26 เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน              
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณหน้ำศำลำจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
28. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเ ฉลิมพระชนมพรรษำ              
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ภูเก็ต 1. เข้ำร่วมเยี่ยมเยือนอ๊ำม (ศำลเจ้ำ) หงอจิ้นหยิน (ท่ำเรือ)  ในช่วงงำนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจ ำปี 2562 ณ ต ำบลศรีสุนทร 
อ ำเภอถลำง  จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญพระรำชกุศลประกอบพิธีทำงศำสนำ และพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  เนื่องใน     
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต  
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 

47 
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำควำมสะอำดล ำน้ ำคลองสำธำรณะ คลองท่ำแครง  เขตเทศบำลนครภูเก็ต ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองภูเก็ต          
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยบังคมหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช       
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงศิลำฤกษ์อนุสำวรีย์พระวิชิตสงครำม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)  ณ วัดวิชิตสังฆำรำม อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ  โรงเรียนเทศบำล
ปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  แด่พระสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องใน                
วันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562  และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร ณ  บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้  กล่ำวถวำยรำชสดุดีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  และถวำยบังคมพระบำทสมเด็จพระบรม            
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดคูคลอง” เนื่องในวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ               
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ คลองบำงใหญ่ (ส่วนแยก) ภำยในมหำวิทยำลัย         
รำชภัฏภูเก็ต ต ำบลรัษฎำ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
11. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  ณ บริเวณลำนมังกร หน้ำส ำนักงำน ททท. ภูเก็ต ถึงโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่     
9 ธันวำคม 2562 
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12. เข้ำร่วมงำนสมโภชพระบรมธำตุเจดีย์เทสรังสี ญำณสัมปันโนนุสรณ์  และพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสำรีริกธำตุ
และพระอัฐิธำตุของ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” “หลวงปู่เสำร์ กันตสีโล” “หลวงตำมหำบัว” และ“หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”  มำประดิษฐำน          
ณ พระอัฐิธำตุเจดีย์เทสรังสี ญำณสัมปันโนนุสรณ์  วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศำล) ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 
15 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระและพิธีถวำยบังคม  เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2562  และวันคล้ำย               
วันปรำบดำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ณ ห้องประชุมมะฮอกกำนี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต  ณ พระบรมธำตุเจดีย์เทสรังสีญำณ สัมปันโนนุสรณ์ 
(ลำนบัว ชั้น 3)  วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศำล)  ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง  
พระบำทสมเด็จ   พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563   ณ วัดท่ำเรือ ต ำบล         
ศรีสุนทร อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
16. เข้ำร่วมงำน “งำนตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 “ ประจ ำปี 2563  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ มหำรำชินี        
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563 
17. เข้ำร่วมโครงกำรวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ “วันมำฆบูชำ” จังหวัดภูเก็ต และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  ณ วัดวิชิตสังฆำรำม 
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ  ท ำควำมสะอำดสถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน สนองแนวพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ณ  คลองมุดง บ้ำนบ่อแร่ ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่              
24 กุมภำพันธ์ 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษำควำมสะอำดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและสถำนศึกษำ ครั้งที่ 2/2563  ณ บริเวณหำดศิลำพันธ์         
ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
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20. เข้ำร่วมพิธีประดิษฐำนรูปหล่อส ำริดพระยำวิชิตสงครำม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)  ณ วัดวิชิตสังฆำรำม ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำร
ช่ำงไทย”  เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ณ ห้องประชุมอำคำรฝึกอบรม สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 21 ภูเก็ต เมื่อวันที่            
2 มีนำคม 2563 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในงำนสดุดีท้ำวเทพกษัตรี ท้ำวศรีสุนทร ประจ ำปี 2563   ณ สวนพระพุทธศำสนำ วัดม่วงโกมำรภัจจ์ ต ำบลเทพ
กษัตรี  อ ำเภอถลำง  จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมอุปสมบถหมู่   อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ท้ำวเทพกษัตรี ท้ำวศรีสุนทร ประจ ำปี 2563  ณ วัดเทพวนำรำม (วัดม่ำหนิก) 
ต ำบลศรีสุนทร อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์          
ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
26. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563 
27. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ            
พระบรมรำชินี ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
28. เข้ำร่วมโครงกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี           
ณ บริเวณท่ำเทียบเรือ AA Marina  ต ำบลรัษฎำ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
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29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน  “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  กิจกรรมจิตอำสำ “พัฒนำสวนสำธำรณะ              
เฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ  สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)  ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่    
3 มิถุนำยน 2563 
30. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร  มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ท ำควำมสะอำดโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร         
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ บริเวณเต็นท์ลำนม่วง – ขำว  มุมอำคำรอุบัติเหตุ โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ 
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
32. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ รักษำท ำควำมสะอำด ในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถำนศึกษำ  ณ บริเวณหำดแหลมหงำ ต ำบลรัษฎำ      
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
33. เข้ำร่วมกิจกรรม “ท ำควำมสะอำด ย่ำนกำรค้ำ/ตลำดชุมชน  ถนนพัฒนำท้องถิ่น – ตลำดวงเวียนเมืองทอง” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล 
และน้อมร ำลึกในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ  สวนศรีภูวนำถ หมู่ที่ 1 ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่              
17 กรกฎำคม 2563 
34. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ รักษำควำมสะอำด ในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถำนศึกษำ ณ บริเวณหำดทรำยแก้ว ต ำบลไม้ขำว           
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2563 
35. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพิทักษ์ ศำสนสถำน ระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ”  ณ วัดโสภณวนำรำม (วัดป่ำคลอก) ต ำบลป่ำคลอก 
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกป่ำชำยเลน เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ            
ณ  พ้ืนที่ป่ำชำยเลน  สวนสำธำรณะสะพำนหิน ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2563 
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37. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
38. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกำสวันเฉลิม            
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต         
เมื่อวันที 28 กรกฎำคม 2563 
39. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ จ ำนวน 69 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิม          
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 
28 กรกฎำคม 2563 
40. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ถวำยพระรำชกุศล และถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
41. เข้ำร่วมพิธีทำงศำสนำมหำมงคลถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต ต ำบลรัษฏำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต        
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
42. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ           
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  ต ำบลรัษฏำ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
43. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี   
พันปีหลวง   ณ  บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
44. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563  รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ           
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล ต ำบลป่ำคลอก อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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45. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำส มเด็จ   
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ต ำบลรัษฏำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
46. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ “ภำยใต้
โครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ”  ณ ป่ำชำยเลนบ้ำนหมำกปรก ต ำบลไม้ขำว อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2563 
47. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์” ภำยใต้กิจกรรม “ท ำควำมสะอำดและปรับภูมิทัศน์”  
เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม     
พระบรมรำชชนก ณ บริเวณส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 

ยะลำ 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม  เนื่องในพิธีบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ  ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ  สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก เทศบำลนครยะลำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562”  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ         
5 ธันวำคม 2550  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบศำลหลักเมือง  ณ ศำลหลักเมือง อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพล        
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร “วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ”  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประกำศเจตนำรมณ์ในงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  “yala bikers ไม่เอำคนโกง”  ณ ลำนวัฒนธรรม
สัมพันธ์  อ ำเภอเบตง  จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562 
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6. เข้ำร่วมกิจกรรมในช่วงพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  เนื่องในพระรำชพิธี              
บรมรำชำภิเษก  พุทธศักรำช 2562  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมพยุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  กิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ          
80 พรรษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ ำปี 2563  ณ บริเวณพระบรม          
รำชำนุสำวรีย์  รัชกำลที่ 5 สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 
9. ร่วมเฝ้ำฯรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี   ณ สนำม ฮ.ชั่วครำว              
บ้ำนคอกช้ำง ต ำบลแม่หวำด อ ำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  ณ ห้องประชุมเชอ-รำ อำคำร 24               
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ฟำร์มตัวอย่ำงฯ             
บ้ำนซำเมำะ (วังพญำ – ท่ำธง)  อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำท ำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร           
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  ณ โรงพยำบำลยะลำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ               
ณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ ำเภอยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม         
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ ำเภอยะลำ        
จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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15. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง         
ณ บริเวณภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ ำเภอยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563  รักเอยรักลูก” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 2 จังหวัดยะลำ ต ำบลบุดี อ ำเภอเมืองยะลำ       
จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ      
พระนำงสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
อ ำเภอยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ระนอง 1. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  ภำยใต้กรอบแนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อ         
กำรทุจริต” ของจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 

1 

สงขลำ 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  และพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร  และพิธีน้อมร ำลึก  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนหน้ำพระบรม        
รำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  สวนสำธำรณะเทศบำลนครหำดใหญ่  อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่     
23 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562”  ณ อำคำรหอประชุมอเนกประสงค์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
4. เข้ำร่วมสวดมนต์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพวรำงกูร  และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดสงขลำ ต ำบลน้ ำน้อย อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
 

23 



- 135 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญ ตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  “วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ”  ณ  บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่         
5 ธันวำคม 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  “วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ”  ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหำวชิรำวุธ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองส ำโรง  ถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก  ณ คลองส ำโรง ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัด
สงขลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมสงขลำเมืองสะอำดรำษฎร์รัฐร่วมใจฯ   ณ ศำลำไทย หำดสมิหลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต  ณ หอประชุมเปรม 100 ปี  โรงเรียนมหำวชิรำวุธ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัด
สงขลำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning  ในเรือนจ ำทั่วประเทศ  ณ  ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 
เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมในช่วงพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี              
บรมรำชำภิเษก  พุทธศักรำช 2562  ณ  หอประชุมเปรม 100 ปี  โรงเรียนมหำวชิรำวุธ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่          
12 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ประจ ำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์บ้ำนเขำวัง ต ำบลคลองกวำง อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่           
13 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “พิธีประกำศเจตนำรมณ์ชำวสงขลำร่วมกัน ท ำควำมดีด้วยหัวใจลดรับ  ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก และรณรงค์กำรงดแจก
ถุงพลำสติกหูหิ้วในห้ำงสรรพสินค้ำ”  ณ ศูนย์กำรค้ำไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 
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14. เข้ำร่วมกิจกรรม  “พิธีประกำศเจตนำรมณ์ชำวสงขลำร่วมกัน ท ำควำมดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก และรณรงค์กำรงดแจก
ถุงพลำสติก”  ณ เวทีกิจกรรม ถนนคนเดิน เทศบำลสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2563 
15. เข้ำร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันที่ 28 ของเดือน ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร        
เทพวรำงกูร  และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดสงขลำ ต ำบลน้ ำน้อย 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
16. เขำ้ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษำ เนื่องในเทศกำลอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ จังหวัดสงขลำ ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยำ อ ำเภอเมือง
สงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ  ณ โรงเรียนเกำะแต้วพิทยำสรรค์ ต ำบลเกำะแต้ว อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ บ ำเพ็ญประโยชน์  “Big Cleaning Day”  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ      
พระเจ้ำอยู่หัว ณ  บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดสงขลำ และบริเวณสถำนที่จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  สี่แยกพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอ
เมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   ณ บริเวณหน้ำพระพุทธ                  
ศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ณ หอประชุมจังหวัด
สงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่                     
28 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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23. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม       
รำชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563  

สตูล 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุม 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล       
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  บ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว             
ณ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ  และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน                
วันปิยมหำรำช ประจ ำปี 2562 ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ ค่ำยสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 5 อ ำเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหำรำช ประจ ำปี 
2562 ณ  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
6. เข้ำร่วมท ำบุญกฐินสำมัคคี  ณ ที่พักสงฆ์ธงชัยภำวนำ หมู่ที ่1 ต ำบลควนขัน อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562”  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษำ        
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  “วันชำติ”  “วันพ่อแห่งชำติ”  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
9. เข้ำร่วมพธิีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องใน “วันพ่อแห่งชำติ” ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
 

24 
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10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองสตูล    
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
11. เข้ำร่วมงำน “วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)” ภำยใต้แนวคิด : Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต ณ อำคำร             
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมในช่วงพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  เนื่องในพระรำชพิธี            
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
13. เข้ำร่วม “โครงกำร พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข”  ปั่นปันน้ ำใจให้ผู้ด้อยโอกำสเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี        
บรมรำชำภิเษก  ณ  ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคนพิกำรสำกลจังหวัดสตูล ประจ ำปี 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำง       
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสตูล  ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสตูล        
ต ำบลคลองขุด อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก  คฤหำสน์กูเด็น พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 8  มกรำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และพัฒนำภูมิทัศน์         
ท ำควำมสะอำด เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณริมคลองม ำบัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
18. เข้ำร่วมโครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ต้นตะเคียนทอง จ ำนวน 2,000 ต้น  ณ บริเวณพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำชำยเลนจังหวัดสตูล 
ตอนที่ 4 บ้ำนบันนังปุเลำ หมู่ที่ 4 ต ำบลเจ๊ะบิลัง อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร แด่พระสงฆ์ จ ำนวน 69 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณ           
หน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกำส                    
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ   ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 



- 139 - 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

21. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ    
พระเจ้ำอยู่หัว ณ  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่          
12 สิงหำคม 2563 
23. เข้ำร่วมให้ควำมรู้กำรใช้สื่อ Social “โครงกำรสำนสัมพันธ์ ครอบครัวชุมชนมีสุข” ของกลุ่มแม่บ้ำนตันหยงพัฒนำ ณ โรงเรียน            
บ้ำนตันหยงโป อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2563 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก (วันมหิดล)              
ณ  โรงพยำบำลสตูล อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 

สุรำษฎร์ธำนี 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช        
บรมนำถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 
2. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีชักพระ ทอดผ้ำป่ำ และแข่งเรือยำว จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562   ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้
ตอนบน ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ ถวำยรำชสดุดี  และกล่ำวค ำสดุดีพระเกียรติคุณต่อหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันมหำธีรรำชเจ้ำ ประจ ำปี 2562   ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 6 โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ อ ำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร          
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ ำตำปี อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัด              
สุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 

18 
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7. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สดและถวำยบังคม  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร      
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ ำตำปี  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัด              
สุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562 
8. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช” ประจ ำปี 2563  ณ ห้องประชุมอำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้ตอนบน 
ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำ ชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดพัฒนำรำม พระอำรำมหลวง  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกำรอบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยประชำสังคมต่อต้ำนกำรทุจริต  ด้วยวิธีวัฒนธรรม          
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ณ  โรงแรมบรรจุบุรี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้
ตอนบน  ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 
12. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ณ ห้องโถง ศำลำกลำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (หลังใหม่) ชั้น 1  เมือ่วันที่ 4 พฤษภำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ  พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม            
พระชนมพรรษำ ณ  อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้ตอนบน  ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” จิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำลกำญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกำส      
วันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ โรงพยำบำลกำญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ต ำบล
พลำยวำส อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณริมเข่ือนแม่น้ ำตำปี อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 
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16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในวันครบรอบ 105 ปี กำรพระรำชทำน
นำม “สุรำษฎร์ธำนี” ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 6 โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอพุนพิน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 899,999 ตัว เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ ำตำปี    
อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำ งเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ            
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ  อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้ตอนบน ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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