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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏบิัติกำร กำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

กำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนกังำนสถติิแห่งชำต ิ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

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

เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึ งการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย 
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศำสตร์ 
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. 2564 เพ่ือใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคดิเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

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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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

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

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

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอร์ด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
70 หน่วยงาน 

 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

- 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

- 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

70 กิจกรรม 
 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

- 

6.โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

5,000 
บาท 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

สลก.
(กนต.)/นว.

(พบ.) 
 

1,500 
บาท 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 3,500 
บาท 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ). 

5,000 
บาท 

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

5 เครือข่าย 
 

ศูนย์/ส านัก 15,000 
บาท 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 5,000 
บาท 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

 

5,000 
บาท 

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

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

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/
สลก.(กคธ.) 

1,500 
บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

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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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

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

1.จัดท านโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 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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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปลีะครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

1,000 
บาท 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 
100 

สลก.(กยง.) 
 

- 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผล
การ

ตรวจสอบใน 
แต่ละเรื่อง

ตามท่ี
ก าหนดใน

แผน 
 

ตส. - 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 

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 
90 

ศูนย์/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

- 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1.ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 
มี จิ ตส านึ กสาธารณะ      
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว น ร วม  แล ะส ร้ า ง
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 
 
งบประมาณที่ใช้ : -  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

สลก.
(กปส.) 

อย่างน้อย
ปีละ 
2 

กิจกรรม 
 

6 กิจกรรม 1. กิจกรรม สสช. ปันรักเหลือ-ขอ โดย
ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ของเหลือใช้ 
เพ่ือมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ จุดรับ
บริจาคบริเวณชั้น 2 ลานหน้าส านักงาน
เลขานุการกรม ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 
2563 – มกราคม 2564 
2. กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ 
เ พ่ือมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ ลานหน้า
ส านักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 
1 – 5 มีนาคม 2564 
3. กิจกรรม ปฏิทินเก่าเราขอ เพ่ือน าไป
มอบให้สมาคมคนตาบอด แห่งประเทศ
ไทย  
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เ จ้ าหน้ าที่ ใ นองค์ ก ร    
ในการผลักดันให้ เกิด
สั งคมที่ ไม่ทนต่ อการ
ทุจริต 

4. กิจกรรม ลอตเตอรี่เก่า ส่งต่อบุญ 
เ พ่ือน า ไปบริจาคให้วัดที่ ใช้ท า เป็น
ดอกไม้จันทร์ และพวงหรีด  
5. กิจกรรม สสช.ปันรักเหลือ-ขอ เพ่ือ 
มอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ ลานหน้า 
ส านักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่เดือน 
เมษายน-กันยายน 2564  
6. กิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” 
รวบรวมน้ าดื่ม สสช. เพ่ือน าไปมอบให้ 
ประชาชนชุมชนหลักสี่  รอบแคมป์      
อิตา เลี ยน ไท ย ณ ล าน อ เน กป ระสงค์ 
ส านักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 

2.โครงการเสริมสร้ า ง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
งบประมาณที่ใช้ : -  
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

สลก.
(กปส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 
4 

กิจกรรม 

16 
กิจกรรม 

1. จัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือน้อมร าลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่ เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่ วมต้ านทุจริต ในทุก
รูปแบบ 

2. จัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือน้อมร าลึก เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิ เบศร  มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
3. เข้าร่วมงานพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 
ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 
และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

4. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเพ่ือน้อมร าลึก 
เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563  
5 .  เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี ถ ว า ยผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น
พระราชทาน ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2563 
6. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ดเนื่องใน 
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

7. เข้าร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวม
ศาสนา  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
8.  เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 
9. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ    
เฉลิมพระเกียรติฯพลเรือเอกพระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
( เสด็จเตี๋ย)  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 
2563 
10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
11. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร   
วันขึ้นปีใหม่   และร่วมถวายแจกัน
ดอกไม้สด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

12. เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกัน
ดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระกนิษฐาธิ ร าช เจ้ า  กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
1 2 . จั ด ตั้ ง โต๊ ะ ห มู่ บู ช าเนื่ อ ง ใน 
วันฉัตรมงคล เพ่ือร าลึกถึงพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ 10  
13. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ระหว่างวันที่  1 -30 
มิถุนายน 2564  
14. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือเฉลิมพระ 
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ช 
น ม พ รรษ า ระห ว่างวัน ที่ 1 -3 1 
กรก ฎาคม 256 4  
1 5. จั ด ตั้ งโต๊ ะ ห มู่ บู ช าเพ่ื อ เฉ ลิ ม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา  
16. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน 
ธงชาติ ไทย เมื่ อวันที่  28 กันยายน 
2564 
 

3.การจัดท าบอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เ พ่ือเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 
งบประมาณที่ใช้ : -  
 

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้
ด าเนินการจัดท าบอร์ด
“NSO โปร่งใส” 

ศูนย์/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

อย่างน้อย 
70 

หน่วยงาน 
 

90 
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

16 
 หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค 

74 
หน่วยงาน) 

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
สลก .  และส านั ก ง านสถิ ติ จั ง ห วั ด 
ด าเนินการจัดท าบอร์ด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงค์
ในเรื่อง วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 
 
งบประมาณที่ใช้ : -  

4.จ านวนช่องทางการ
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 าผิด
วินัย แก่บุคคลในส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

 2) โปสเตอร์ เรื่อง ค่านิยมการให้
และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) โปสเตอร์ เรื่อง “ปิดปุ่มโปง” 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4) โปสเตอร์ เผยแพร่ เนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัน
มาฆบูชา  
2 .  เผยแพร่ ใน เว็ บ ไซต์  nso. go. th 
เว็บไซต์ webintranet.nso.go.th และ
เว็บไซต์ ethics.nso.go.th 
3. ปิดประกาศท่ีบอร์ด NSO โปร่งใส 
4. เ ผ ย แ พ ร่ ใ น  Facebook NSO 
Stopcorrupt ion  
5. ปิดประกาศที่เครื่องสแกนใบหน้า 
6. จัดท า Backdrop และ Roll up เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 

1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริต
ต้องคิดเป็น 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร   

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

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ       

5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน
หนึ่ ง กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม 
งบประมาณที่ใช้ : -  

5.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ศูนย์/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

70 
กิจกรรม 

 

942 
กิจกรรม 

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
สลก. และส านักงานสถิติจังหวัดได้จัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

6.โครงการประยุกต์หลัก
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
การทุจริต 
งบประมาณที่ใช้ : 3,000 บาท 
 

6.จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
สร้ า งความคิดจิตพอเ พียง” ให้ แก่
บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

7.โครงการอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้ กั บข้ าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 
งบประมาณที่ใช้ : -  

7.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลั กสู ตร  “การ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย แ ล ะ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม”่ 

สลก.
(กนต.)/
นว.(พบ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัย 
และป้องกันการกระท าผิดวินัยให้กับ 
ข้าราชการบรรจุ ใหม่  เมื่อวันที่  18 
สิงหาคม 2564 จ านวน 56 คน เป็น 
การอบรมออนไลน์ผ่ านระบบ NSO 
Meeting 

8.โครงการอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 
 
งบประมาณที่ใช้ : 3,000 บาท 
 

8.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” 
 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

2 ครั้ง 1.ค าสั่ งส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ที่  
40/2564 ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์  
2564  เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะท างาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนินงานของส านั กงานสถิติ
แห่งชาติ 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2. จัดอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี  2564 ให้แก่
คณะท างานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 40 คน เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 

9.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าทีใ่นองค์กร 
 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ”  ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 40 คน 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 

10.จ านวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน 1 
เครือข่าย” 

ศูนย์/
ส านัก 

5 
เครือข่าย 

 

12 
เครือข่าย 

1. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/กอง) มีการ
จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือการบริหารงานที่
โปร่งใส ดังนี้ 
  ๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  ๒) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
  3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
  4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
  5) กองสถิติพยากรณ ์
  6) กองสถิติเศรษฐกิจ 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

  7) กองสถิติสาธารณมต ิ
  8) กองสถิติสังคม 
  9) กองบริหารจัดการระบบสถิติ 
  10) ส านักงานเลขานุการกรม 
  11) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. ค าสั่ งส านักงานสถิติแห่งชาติ  ที่  
40/2564 ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการ
ด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

11.จัดโครงการให้ความรู้
แก่ เจ้ าหน้าที่ ในองค์กร 
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 
งบประมาณที่ใช้ : - 

11.จ านวนครั้งของการ
จัดโครงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง” 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ”  ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 40 คน 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
งบประมาณที่ใช้ : - 

12.จ านวนครั้งของโครงการ
ให้ความรู้ กับเครื อข่ าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
สร้ า งความคิดจิตพอเ พียง” ให้ แก่
บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

13.โครงการอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชน์ท ับซ้อน 
(Conflict of Interest)” 
 
งบประมาณที่ใช้ : 3,000 บาท 
 

13.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร“ผลประโยชน์
ท ับ ซ ้อ น  ( Conflict of 
Interest)” 
 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
สร้ า งความคิดจิตพอเ พียง” ให้ แก่
บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1 .  โ ค ร งก า รป ระกา ศ
เจตนารมณ์ “สุจริตตามรอย
พ่อ ขอท าดเีพ่ือแผ่นดิน” 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 
 
 

1.จ านวนครั้งของการ
จั ด โครงการประกาศ
เจตนารมณ ์“สุจริตตามรอย
พ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 
 
 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง ผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ  ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดี เ พ่ือแผ่นดิน ภายใต้ แนวคิด 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต”ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 และแจ้งเวียนให้บุคลากรของ
ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติทราบและ
ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทาง
ต่างๆ  
 
งบประมาณที่ใช้ : - 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ ์

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

5 ช่องทาง มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    
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 านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการ
ป้องกันการทุจริ ต ให้ 
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 
 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตขึ้น 

1 . จั ดท 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
ในองค์กรทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 

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
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

สลก.
(กคธ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 

 

2 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่ วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส             
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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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช. 
 
 
- กิ จ ก ร รมคั ด เ ลื อ ก
ข้ าราชการพล เ รื อน
ดีเด่น 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 
 
 
3.  ทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื่องการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี ผ ล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.จ านวนครั้งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขอ งบุ ค ล าก ร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 

สลก.
(กกจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กนต./
กคธ.) 

 
 
 
 
 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดี เ ด่ นของส านั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ  
ประจ าปี 2563  ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก  
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 นางสาวสาณี  เรืองพยัคฆ ์
บรรณารักษช์ านาญการ 
กองสถิติพยากรณ ์ 
 นางพัชราพร เนขุนทด 
เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
 
1. คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์   
ทับซ้อน   
2. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติ  
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์  
ทับซ้อน  และแบบฟอร์มการจัดท า ผท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    
ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริ ยธรรม      
ที่ 01.9/ว 82 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สลก.
(กยง.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือรับรอง
การประเมินผล
ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน (ปค.1) 
2. รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น อ ง ค์  
ประกอบของการ
ควบคุ มภาย ใน    
(ปค.4) 
3.  รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุ มภาย ใน   
(ปค.5) 
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมิน 
ผลการควบคุ 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 าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ          ที่ 
166/2563 แต่ งตั้ 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 ารายงานการประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

5.แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
 
งบประมาณที่ใช้ : - 
 
 
 
 

5.ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

ตส. รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ

เรื่องตามที่
ก าหนดใน

แผน 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ . 2 5 6 4  ( ต ุล า ค ม  2 5 6 3  – 
มกราคม 2564)  ดังนี้ 

1) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 
    2) รายงานผลการบริการให้ค าปรึกษา 
ส านักงานสถติิจังหวัดล าพูน 
    3 ) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ 
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ตาม 
แผนการตรวจสอบประจ าปี  2564 
(เมษายน-กันยายน 2564) ดังนี้  
    1) จัดท ารายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย  
        1.1 รายงานผลการตรวจสอบการ 
ใช้ สาธารณูปโภค ประจ าปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

        1.2 รายงานผลการตรวจสอบการใช้
สาธารณูปโภคประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2  

1.3 รายงานผลการตรวจสอบการ 
รับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  

1.4 รายงานผลการตรวจสอบ 
สารสนเทศ ( Information Technology 
Auditing)  

1.5 รายงานผลการตรวจสอบการ 
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรม/ 
สัมมนา  

2. อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลฯ 
จ านวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย  

    2.1 รายงานผลการตรวจสอบ 
การเงินบัญชีตามระบบ GFMIS  

    2.2 รายงานผลการตรวจสอบการ 
จัดซื้ อจัดจ้ างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2.3 รายงานผลการตรวจสอบการ 
ด าเนินงานโครงการส ามะโนธุรกิจและ 
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564  

2.4 รายงานผลการตรวจสอบการ 
บริหารการจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

2.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้
ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3  

2.6 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
จังหวัดลพบุรี  

2.7 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
จังหวัดราชบุรี  

2.8 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
จังหวัดชุมพร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 
 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

งบประมาณที่ใช้ : - 

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนย์/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

ร้อยละ 90 98.54  

จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม  

1 ตัวชี้วัด ส าหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส านักงานสถิติแห่งชาติได้คะแนนเท่ากับ 98.54 

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 านักงานสถิติแห่งชาติ 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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ปัญหำ/อุปสรรค 
1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้า โดยเฉพาะกิจกรรม       
ที่เป็นการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐก าหนดอย่างเคร่งครัด 
2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มคีวามจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการจัดอบรม 
จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ    
ในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เปน็ไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด 
3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส านักงานสถิติแห่งชาติได้มกีารประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 
โดยก าหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานช่วงแรกเป็นไป     
ได้ยาก และบุคลากรติดปัญหาเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ในการท างานที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานควรสนับสนุนบคุลากรในการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท างานที่บ้าน เพ่ือลดอุปสรรคส าคัญที่ท าให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถท างานที่บ้านได้ ตลอดจน
ออกแบบระบบงานใหม่ที่เอ้ือต่อการท างานที่บ้าน เช่น การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรแก้ไขและมแีนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้
สามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งในการประชุมและงานเอกสารต่าง ๆ  
2. เสริมสร้างการท างานเป็นทีม มีการพูดคุยตกลงกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการท างาน เพ่ือให้เกิดผลดีทั้งต่อบุคลากรและหน่วยงานเอง เนื่องจาก
พนักงานแต่ละคนอาจมีความรู้ ทักษะ และความพร้อมที่แตกต่างกันในการท างานที่บ้าน  
3. หน่วยงานควรจัดอบรมทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างานให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการควรน าข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มาเปน็แนวทางปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
 
          
  
            (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 

ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
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สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ” มีพันธกิจในการบริหารจัดการสถิติและสารสนเทศ    
ให้เป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ/จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ/บริการข้อมูลองค์ความรู้วิ ชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน/พัฒนาบุคลากร
ทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ/ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี ่ยวกับสถิติ โดยการปฏิบัติหน้าที่             
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล            
จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธร รม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม    
เป็นที่ตั้ง โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง1 ซึ่งประกอบด้วย 

1) ยื่นด้วยตนเอง 
2) ส่งทางไปรษณีย์ 
3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
4) เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน” 
5) ช่องทางอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ (โทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : nso_juris@nso.go.th) 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามผังขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียน          
พ.ศ. 2555 โดยมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และมีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ตามตารางสรุปผลการดำเนินการฯ ดังนี้  

 
 

 

1ระเบียบสำนกังานสถิตแิห่งชาติว่าดว้ยการดำเนนิการต่อเรือ่งรอ้งเรียน พ.ศ. 2555 ข้อ 6 การยื่นเรื่องร้องเรยีน ให้กระทำได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
    (1) ยื่นดว้ยตนเอง  (2) ส่งทางไปรษณยี ์ (3) ตู้รับเรื่องร้องเรยีน  (4) เว็บไซต์สำนักงานสถิตแิห่งชาติ  (5) ช่องทางอืน่ ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสำนกังานสถิตแิห่งชาติ 

สรุปผลการติดตาม การดำเนินงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖3 – 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสที ่1 – 4) 

mailto:nso_juris@nso.go.th
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สรุปผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 4) 

 
 

 
 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

จำนวน ผลการดำเนินการ 
เรื่อง การตอบกลับ การดำเนินการ 

ทั้งหมด จำนวนการตอบกลับ จำนวนบัตรสนเท่ห ์ จำนวนเร่ืองที่ จำนวนเร่ืองที่ 
 ผู้ร้องภายใน ที่ไม่สามารถ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง 
 ระยะเวลาที่กำหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุต ิ ดำเนินการ 

  1. ยื่นด้วยตนเอง - - - - - 

  2. ทางไปรษณีย ์ 1 1 - 1 - 

  3. ตู้รับเร่ืองร้องเรียน - - - - - 

  4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 16 12 4 16 - 

  5. อ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของ สปน. อีเมล์ และโทรศัพท์ เปน็ต้น 4 4 - 4 - 

 
รวม 

 

21 

17 4 21 - 

21 21 

 
 
 
 

http://www.nso.go.th/


- ๓๒ - 
 

 
 จำนวน ผลการดำเนินการ 

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การตอบกลับ การดำเนินการ 
ข้อสอบถาม/คำชมเชย ทั้งหมด จำนวนการตอบกลับ จำนวนบัตรสนเท่ห ์ จำนวนเรื่องที่ จำนวนเรื่องที่ 

  ผู้ร้องภายใน ที่ไม่สามารถ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง 
  ระยะเวลาที่กำหนด ตอบกลับผู้ร้องได ้ จนได้ข้อยุต ิ ดำเนินการ 

  1. ข้อร้องเรียน      
      1.1 การจัดซื้อจัดจา้ง      
      1.2 การปฏิบตัิหน้าทีข่องเจ้าหนา้ที่ ตามอำนาจหนา้ที่และภารกิจ 4 4 - 4 - 
      1.3 อ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ในภารกิจและหนา้ ที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ 1 1 - 1 - 
  ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และส่งต่อเร่ืองไปยังหน่วยงานที ่      
  เกี่ยวข้องแลว้      
  2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 6 6 - 6 - 
  3. ข้อสอบถาม 2 2 - 2 - 
  4. ข้อมูล      
      4.1 ขอข้อมูลตา่ง ๆ 1 1 - 1 - 
      4.2 ระบบการใหบ้ริการ      
  5. คำติชม/อ่ืน ๆ      
      5.1 หน่วยงาน      
      5.2 เจ้าหน้าที ่ 3 3 - 3 - 
  หมายเหตุ เร่ืองที่ไม่รับไว้ดำเนนิ การ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน ตามระเบียบ    
  สำนักงานสถิติแห่งชาติวา่ด้วยการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. 2555 

4 - 4 4 - 

      

รวม 21 17 4 21 - 
21 21 

 
 ในกรณี การจัดการเรื ่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 มีเรื ่องร้องเรียน              
จำนวนทั้งสิ้น 21 เรื่อง โดยจำแนกเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน 5 ช่องทาง คือ (1) ยื่นด้วยตนเอง ไม่มีเรื่องร้ องเรียน (2) ส่งทางไปรษณีย์ มีเรื่องร้องเรียน 
จำนวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 4.76) (3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน (4) เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ  www.nso.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน” จำนวน 16 เรื่อง   
(ร้อยละ 76.19) และ (5) ช่องทางอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ (เช่น เว็บไซต์ของ สปน. และอีเมล) จำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 19.05) ดังตารางที่ 1 
 
 

http://www.nso/
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ตารางที่ 1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 4) ผ่านช่องทางต่าง ๆ    

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ/สอบถาม/ชมเชย จำนวน 
(เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

  1. ยื่นด้วยตนเอง - - 

  2. ทางไปรษณีย ์ 1 4.76 

  3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน - - 

  4. เว็บไซต์ WWW.NSO.GO.TH 16 76.19 

  5. อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของ สปน. 2 เร่ือง และอีเมล์ 2 เร่ือง 4 19.05 

รวม 21 100 
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าช่องทางที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th จำนวน 16 เรื่อง ช่องทางอื่น ๆ 
(เว็บไซต์ของ สปน. 2 เรื ่อง และอีเมล 2 เรื ่อง) จำนวน 4 เรื ่อง และช่องทางไปรษณีย์ จำนวน 1 เรื ่อง สามารถจำแนกประเภท เรื ่องร้องเรียนได้ 5 ประเภท2              
ดังนี้ ตามแผนภาพที่ 1 

 1) ประเภทข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 28.57) 
 2) ประเภทข้อร้องเรียน มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 23.81) 
 3) ประเภทคำติชม/อ่ืน ๆ มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 14.29) 
 4) ประเภทข้อสอบถาม มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 9.52) 
 5) ประเภทข้อมูล มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 4.76) 
 หมายเหตุ มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 19.05) ซึ่งไม่รับไว้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ       

ว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
 
 
 

2ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 : ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อหา้ม 
ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ส่วนราชการ หมวด 4 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ กรณีผู้รับจ้างเหมาดำเนินงาน กระทำการฝ่าฝื นข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำติชม หรือคำถาม        
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

http://www.nso.go.th/
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แผนภาพที่ 1  
 

 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  จากข้อร้องเรียนดังกล่าว สามารถจำแนกเรื่องร้องเรียนได้ 2 เรื่อง ๆ ละ 5 ประเภท ดังนี้ 
  เรื่องท่ี 1 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1) ประเภทข้อร้องเรียน 
   2) ประเภทข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
   3) ประเภทข้อสอบถาม 
   4) ประเภทข้อมูล 
   5) ประเภทคำติชม/อ่ืน ๆ 
   ทั้ง 5 ประเภท ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

    
              

ยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ตู้รับเร่ืองร้องเรียน เว็บไซต์ ของ สสช. อื่น ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของ 
(www.nso.go.th) สปน. และอีเมล ์

ช่องทางร้องเรียน 

ข้อรอ้งเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม ข้อมูล  คำติชมอืน่ ๆ 

0 0 
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  เรื่องท่ี 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
   1) ประเภทข้อร้องเรียน มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง 
   2) ประเภทข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
   3) ประเภทข้อสอบถาม 
   4) ประเภทข้อมูล 
   5) ประเภทคำติชม/อื่น ๆ มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง   
   ทั้ง 5 ประเภท มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 
 
  จากจำนวนเรื่องร้องเรียนข้างต้น ได้จำแนกส่วนราชการ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) ส่วนกลาง    : เรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
      : เรื่องเก่ียวกับปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ มีเรื่องร้องเรียน ประเภทข้อร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง 

  2) ส่วนภูมิภาค  : เรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
    : เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ มีเรื่องร้องเรียน ประเภทข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
      จำนวน 4 เรื่อง 

ตารางที่ 2 จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 1 - 4) ตามส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
 

 
เรื่อง 

 
จำนวนเร่ือง 

ส่วนราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

  1. เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - - - 

  2. เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ 5 1 4 

รวม 5 1 4 
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 จากจำนวนเรื่องร้องเรียน ตามตารางที่ 2 แบ่งตามการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน3 ดังนี้ 1) เรื่องที่ร้องเรียนประเภทข้อร้องเรียนที่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริง     
มีจำนวน 1 เรื่อง และ 2) เรื่องที่พิจารณาแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเป็นผู้ดำเนินการ มีจำนวน 4 เรื่อง 

 

แผนภาพที่ 2 

เรื่องที่มีการสบืสวนข้อเท็จจริง และเรือ่งที่พิจารณาแล้ว ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเป็นผู้ดำเนินการ 

 

 

                                      มีการสบืสวนข้อเท็จจริง 

                                           ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเป็นผู้ดำเนินการ 

 

 

 

 จากจำนวนเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 เรื่อง พบว่า ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 
ตามตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

3 ข้อ 7 ให้กลุ่มนิติการทำหน้าที่วิเคราะห์แยกประเภทเรื่องร้องเรียน แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1)  กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ให้กลุ่มนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ 
 (2)  กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำติชม หรือคำถาม ให้ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจเป็นผู้ดำเนินการ 
 (3)  กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้กลุ่มนิติการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในเบ้ืองต้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และหากปรากฏในภายหลังว่า เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง  
               กับหน่วยงานอื่นด้วย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป 
 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามผังขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน แนบท้ายระเบียบนี้ 
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ตารางที่ 3 จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 1 – 4) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ        
และดำเนินการจนได้ข้อยุติ ดังนี้ 

ประเภทข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/สอบถาม/ชมเชย จำนวน 
(เรื่อง) 

จำนวนเรื่องที่อยู่ 
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนเรื่องที่ 
ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

  1. ประเภทข้อร้องเรียน 5 - 5 

  2. ประเภทข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 6 - 6 

  3. ประเภทข้อสอบถาม 2 - 2 

  4. ประเภทข้อมูล 1 - 1 

  5. ประเภทคำติชม/อื่น ๆ 3 - 3 

  หมายเหตุ เรื่องไม่รับไว้ดำเนินการ 4 - 4 

รวม 21 - 21 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. กรณเีรื่องร้องเรียนที่มีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ที่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องจะให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียน 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องร้องเรียนที่ยื่นมาให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
 2. กรณีเรื่องร้องเรียน กรณีเปน็บัตรสนเท่ห์4 ซึ่งผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือช่องทางการติดต่อกลับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเข้าชี้แจง แก้ไข
ปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้โดยตรง และผู้ร้องเรียนอาจจะไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการ 5 ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ
ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
 
 
 
4ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555  : ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อหา้ม 
ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ส่วนราชการ หมวด 4 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ กรณีผู้รับจ้างเหมาดำเนินงาน กระทำการฝ่าฝื นข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำติชม หรือคำถาม        
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
5 *** ผังขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคำร้อง” 
 “กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเทห์่ จะพิจารณาดำเนินการเฉพาะเรื่องรอ้งเรียนทีม่ีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ หรือมีช่องทางที่สามารถ
ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ร้องเรียนได้” 



- ๓๘ - 
 

แนวทางแก้ไข 
 1. กรณีคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ (กรณีบัตรสนเท่ห์) แต่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากระบุอีเมลหรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อกลับ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้ องเรียน พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะเรื่องบัตรสนเท่ห์ ว่าควรมีรายละเอียด
อย่างไรบ้าง จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
 2. เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ6 ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
 
 
 

กลุ่มนิติการ 
ผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน”               “ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ”              ขั้นตอนการดำเนินการ 

http://www.nso.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันก่อตั้งกรมกำรพัฒนำชุมชน ครบรอบ 58 ปี และร่วมบริจำคเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน              
ณ ห้องสัมมนำ 3003 ชั้น 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน ศูนย์รำชกำรฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมบัญชีกลำง ครบรอบ 130 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรกรมบัญชีกลำง  ณ ห้องโถง ชั้น 1 
อำคำร 3 กรมบัญชีกลำง ถนนพระรำมท่ี 6 เขตพญำไท เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันก่อตั้งสถำบันกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี ณ อำคำรสถำบันกำรประชำสัมพันธ์ เมื่อวันที่               
20 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ครบรอบ 20ปี ณ ห้องประชุม 1      
ชั้น 7 และลำนอเนกประสงค์ ชั้น 6 อำคำรรัฐประศำสนภักดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ครบรอบ 18 ปี ณ โถงชั้น 2 สปสช. อำคำรรัฐประศำสนภักดี เมื่อวันที่            
18 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกิจกำรพลเรือนทหำร ครบรอบ 24 ปี และร่วมบริจำคสมทบทุนเพ่ือสำธำรณกุศล ณ ห้องประชุมชั ยพฤกษ์ 
อำคำร 6 ชั้น 2 กรมกิจกำรพลเรือนทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ แก่ผู้แทนส ำนักคณะกรรมกำรกลำงเคหะชุมชนหลักสี่ เพ่ือสนับสนุนส ำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ในวันเสำร์ ที่         
9 มกรำคม 2564  ณ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวำคม ประจ ำปี 2563 เพ่ือน้อมร ำลึกถึงควำมส ำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)      
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
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ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

9. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี และร่วมบริจำคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม 
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิกำรกรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม  ณ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2564 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำกรมประชำสัมพันธ์ ครบรอบ 88 ปี  ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2564 
12. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร ผ่ำนระบบออนไลน์ ระหว่ำง
วันที่ 29-30 เมษำยน 2564 
13. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ผ่ำนระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 1-6 มิถุนำยน 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำกรมอุตุนิยมวิทยำ ครบรอบ 79 ปี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซด์กรมอุตุนิยมวิทยำ เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 
15. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี           
ผ่ำนระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 1-6 กรกฎำคม 2564 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกำรยำงแห่งประเทศไทย “กยท. ก้ำวไกลยุคดิจิตอล” ครบรอบ 6 ปี  ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซด์      
กำรยำงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2564 
17. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 15-31 กรกฎำคม 2564 
18. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพั นปีหลวง ผ่ำนระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่              
7-13 สิงหำคม 2564 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 18 ปี แห่งกำรก่อตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ในรูปแบบออนไลน์บนกำร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) เมื่อวันที่         
16 สิงหำคม 2564 

กองสถิติพยำกรณ์ 1. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง  ณ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดเจริญมหำมงคลรวมศำสนำ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                
มหำภูมิพล  อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
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ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

3. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร             
ณ ท้องสนำมหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
4. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์  สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ( วงเวียนใหญ่) เมื่อวันที่              
28 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

กองสถิติเศรษฐกิจ 1. เข้ำร่วมบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวณชำยแดน 12  ค่ำยเจ้ำพระยำรำชสุภำวดี อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564 
2. เข้ำร่วมบริจำคจตุปัจจัยเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลในกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

2 

ศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

1. เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรจิตอำสำ บรรยำยเรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์  กับเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง ”                   
ณ เรือนจ ำ    คลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนำคม 2564   
2.เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำย  ในหัวข้อ “วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย และบุญคุณของพระมหำกษัตริย์”  ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อำคำรสถำบัน          
กำรประชำสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนำคม 2564      

2 

กองบริหำรจัดกำร
ระบบสถิติ 

1. เข้ำร่วมโครงกำรบริจำคโลหิต เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแก่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2           
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 
2. เข้ำร่วมโครงกำรบริจำคโลหิต เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2564 

2 

กำญจนบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช     
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำ 60 พรรษำมหำรำช เทศบำลเมืองกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                
ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ต ำบลดอนเจดีย์ อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ บริเวณพระรำชำนุสำวรีย์ฯสวนสมเด็จ                   
พระศรีนครินทร์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
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4. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ณ ศำลำ 60 พรรษำมหำรำช เทศบำลเมืองกำญจนบุรี 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  ณ วัดทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองกุ่ม       
อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทย หรือผ้ำพ้ืนเมือง ณ ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง
กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2564 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยำลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี ต ำบลหนองหญ้ำ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2564 

จันทบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พระสงฆ์และสำมเณร / พิธีวำงพวงมำลำหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ / จิตอำสำพระรำชทำนท ำควำมดีบ ำเพ็ญประโยชน์     
ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช บ้ำนเสม็ดงำม / พิธีจุดเทียนร ำลึกส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสดุดีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ                
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1  ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี       
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ  ณ ลำนกิจกรรม ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี 

3 

ฉะเชิงเทรำ 1. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ”  พัฒนำล ำน้ ำ ล ำคลอง ก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องใน            
วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ คลองนครเนื่องเขต บริเวณวัดสว่ำงอำรมณ์    
ต ำบลศำลำแดง อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดวังน้ ำเย็น         
อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ภำยใต้ชื่อกิจกรรม 
“ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ ใจเรำ” ณ โรงเรียนวัดโพธำรำม  หมู่ที่  7 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่              
23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช           
บรมนำถบพิตร  วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณโรงเรียนวัดจุกเฌอ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ วัดกลำงบำงประกง หมู่ที่ 8 ต ำบลบำงปะกง 
อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดสำมกอ หมู่ที่ 2  ต ำบลสิบเอ็ดศอก อ ำเภอบ้ำนโพธิ์       
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
7. ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ โรงเรียนบำงน้ ำเปรี้ยววิทยำ หมู่ที่ ๕  ต ำบลโพรงอำกำศ อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำเมื่อวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ 
8. ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย  ณ วัดเทวำรุทธำรำม หมู่ ๕ ต ำบลคลองเขื่อน อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ       
เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน 2564 

ชลบุร ี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพวงมำลำ เพ่ือถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่             
14 พฤศจิกำยน 2563  
3. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ ทั้ง 5 ศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ         
อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่             
5 ธันวำคม 2563 
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5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนมหำมงคลเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่        
5 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและถวำยรำชสดุดี พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ บริเวณถนน และลำนรอบมหำธำตุ
เจดีย์มิ่งโมลีศรีบูรพำ ต ำบลหนองข้ำงคอก อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร           
พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย และจัดงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ณ ศำลำเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่                    
2 มีนำคม 2564 

ชัยนำท 1. เข้ำร่วมงำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ ประจ ำปี 2563  ณ วัดธรรมำมูล อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2563 
2.เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ล ำน้ ำ คูคลอง  ณ ลำนเอนกประสงค์ ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ หน้ำจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท 
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยน ำท 
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อ ำ เภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่           
13 ตุลำคม 2563 
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6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดขุนสรรค์
สำมัคคี ต ำบลแพรกศรีรำชำ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท ต ำบลในเมื อง 
อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บึงกระทะ 
ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ สนำมกีฬำ              
เฉลิมพระเกียรติ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสำร์ เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ วัดพระบรมธำตุวรวิหำร อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัด ชัยนำท    
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์  เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ต ำบลหำดอำสำ           
อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
12. เข้ำร่วมปฏิบัติธรรมถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ ณ วัดป่ำสัก ต ำบลหำงน้ ำสำคร อ ำเภอมโนรมย์          
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล และปล่อยพันธุ์ปลำ ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม  ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม       
พ.ศ. 2563 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ เกำะเมืองท้ำวอู่ทอง หมู่ที่ 5 ต ำบลหันคำ อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อ ำเภอเมืองชัยนำท 
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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17. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดในสถำนศึกษำ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ โรงเรียนบ้ำนวังคอ ไห 
ต ำบลสุขเดือนห้ำ อ ำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีมอบธงสันติภำพ 5 ศำสนำ และรอยพระพุทธบำทจ ำลอง  ณ ห้องประชุม 503  ศำลำงกลำงจังหวัดชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท        
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ อำคำรวิมลคุณำกร           
ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดในสถำนศึกษำ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ณ โรงเรียนบ้ำนหนองตะขบ 
ต ำบลหนองมะโมง อ ำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ เทศบำลต ำบลหนองน้อย อ ำเภอวัดสิงห์        
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 

ตรำด 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด         
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำพิธีตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณ           
ศำลำ 100 ปีตรำดร ำลึก บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวั นที่    
13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม       
พ.ศ. 2563 
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5. เข้ำร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน  ณ บริเวณศำลำกำรเปรียญ วัดสลักเพชร ต ำบลเกำะช้ำงใต้ อ ำเภอเกำะช้ำง    
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ”  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
โดยรอบศำลำกลำงจังหวัดตรำด และสนำมหลวงตรำดเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ  วัดวรดิตถำรำม ต ำบลวังกระแจะ 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “วันรักต้นไม้”  ณ บริเวณหน้ำวัดล ำดวน ต ำบลหนองเสม็ด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน      
พ.ศ. 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด         
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดน้ ำเชี่ยว ต ำบลน้ ำเชี่ยว       
อ ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
11. เข้ำร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ บริเวณที่ ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้รูด อ ำเภอคลองใหญ่         
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดท่ำโสม ต ำบลท่ำโสม           
อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ บริเวณโดยรอบวิทยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ ต ำบลช้ำงทูน อ ำเภอบ่อไร่      
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดวิเวกวรำรำม ต ำบลเนินทรำย 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
 



~ 10 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

15. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดไผ่ล้อม ต ำบลบำงพระ 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดท่ำโสม ต ำบลท่ำโสม 
อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด 
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ      
ณ  ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดบำงปรือ ต ำบลห้วยแร้ง       
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ           
ณ บริเวณศำลำ 100 ปีตรำดร ำลึก บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ณ ถนนจำกหน้ำวัดแหลมงอบ จนถึงประภำคำรแหลมงอบ ต ำบลแหลมงอบ อ ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด         
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
22. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
23. เข้ำร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ บริเวณศำลำกำรเปรียญ วัดเทพนิมิต บ้ำนคันนำสูง หมู่ที่ 1 ต ำบลเทพนิมิต  
อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ บริเวณศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช วัดโยธำนิมิต 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด        
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ณ บริเวณถนนสำยเนินตำแมว อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด        
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
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26. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำชกัญญำ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ                  
ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564 
27. เข้ำร่วมงำนวันรัฐพิธีวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
28. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1     
อำคำรศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในงำนวันรัฐพิธีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันยุทธหัตถี) ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองต รำด 
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
30. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปลูกป่ำชำยเลน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ        
สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ บริเวณป่ำชำยเลน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำโสม บ้ำนละมีบ หมู่ที่ 2 ต ำบลท่ำโสม อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่           
2 เมษำยน 2564 
31. เข้ำร่วมถวำยพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ ศำลำประชำคม
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
32. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันจักรี  ณ วัดคลองมะนำว หมู่ที่ 4 ต ำบลไม้รูด อ ำเภอคลองใหญ่ จั งหวัดตรำด      
เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
33. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
34. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม  ณ โรงพยำบำลเขำสมิง และโรงพยำบำลบ่อไร่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 
35. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำ ป้องกันไฟป่ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ ณ บริเวณสองข้ำงทำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยช่องทำง กำรค้ำ
บ้ำนท่ำเส้น หมู่ที่ 8 ต ำบลแหลมกลัด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 
36. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ วันที่ระลึกวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ บริเวณศำลำ
ประชำคมจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2564 
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37. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในงำนรัฐพิธีวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ อำคำรเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด         
โรงเรียนตรำดตระกำรคุณ ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที 11 กรกฎำคม 2564 
38. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ณ โรงพยำบำลตรำด เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2564 

นครนำยก 1. เข้ำร่วมกิจกรรมสนับสนุนอำหำรแห้งและน้ ำดื่มเพ่ือมอบให้แก่โรงพยำบำลสนำม ณ โรงพยำบำลจังหวัดนครนำยก เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2564 1 
นครปฐม 1. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนมัจฉำกำชำด ในงำนนมัสกำรองค์พระปฐมเจดีย์  ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่         

31 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมื องนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
3. เข้ำร่วมเฝ้ำรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสม ภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร             
มหำภูมิพล  อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ อุทยำนกำรอำชีพพัฒนำ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ และถวำยบังคม  ณ กองอ ำนวยกำร องค์พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ เดินสำมัคคี ท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณสระน้ ำจันทร์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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9. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร ำลีกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์  องค์พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์  เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ  และวันพ่อแห่ งชำติ  ณ  วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์                     
อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์  เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  ในโอกำสวันชำติ  และวันพ่อแห่ งชำติ  ณ  วิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์                     
อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ชุมชนพ้ืนถิ่น จังหวัดนครปฐม ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้อ งถิ่น    
ณ ดูบัวคำเฟ่  ต ำบลบำงแก้วฟ้ำ อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ชั้น 5 อ ำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐำรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ        
กำรลงนำมถวำยพระพร  ณ ห้องประชุมสนำมจันทร์ ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
15. เข้ำร่วมพิธีสรงน้ ำพระบรมสำรีริกธำตุ เนื่องในพระรำชพิธีสงกรำนต์  ณ พระวิหำรหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่              
25 เมษำยน 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ครบรอบ 416 ปี 
ณ ห้องประชุมสนำมจันทร์ ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ  ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

นนทบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำง       
จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                
ณ อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
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3. เข้ำร่วมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์       
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2563  ณ เทศบำลนนทบุรี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
บริหำรธุรกิจ นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร              
วันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 

ปทุมธำนี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ท ำควำมสะอำดศำลำกลำงจังหวัดปทุมธำนี 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำควำมสะอำดตลำดคลองสี่เมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  

2 

ประจวบคีรีขันธ์ 1. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอรัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 1 
ปรำจีนบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล พระสงฆ์ สำมเณร 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร       

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่     
13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร    
ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ”  ณ บริเวณพระพุทธทวำรวดีศรีปรำจีน สิรินธรโลกนำถ พุทธวนอุทยำนโลกเขำอีโต้ เมื่อวันที่        
13 ตุลำคม 2563 
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5. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสนับสนุนโครงกำรทุนเล่ำเรียนหลวงส ำหรับพระสงฆ์ไทย ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ต ำบลศรีมหำโพธิ
อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม  2563 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 25 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี             
ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ หอประชุมจังหวัด
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำ ลที่ 5 
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอศรีมหำโพธิ์ อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร พระภิกษุสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร               
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม     
พ.ศ. 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง วิทยำเขต
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  เนื่องในวันยุทธหัตถี  ณ ศำลสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม   
พ.ศ. 2564 
16. เข้ำร่วมงำนวันรวมน้ ำใจสู่กำชำด จังหวัดปรำจีนบุรี ณ หอประชุมกำชำด จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 
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17. เข้ำร่วมงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ณ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี      
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
18. เข้ำร่วมกิจกรรม คนพิกำรสำกล จังหวัดปรำจีนบุรี ณ ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี  ต ำบลไม้เค็ด อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี    
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
20. เข้ำร่วมงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
21. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบกองทุนพัฒนำเด็กชนบทในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ หอประชุมจังหวัด
ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
22. เข้ำร่วมฟังเทศน์มหำชำติเวสสันดรชำดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี      
ณ วัดสง่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2564 
23. เข้ำร่วมงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติและวันครอบครัว  ณ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษำยน     
พ.ศ. 2564 

พระนครศรีอยุธยำ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ (พิธีท ำบุญตักบำตร)  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหำร พระอำรำมหลวง         
ต ำบลคลองสวนพลู อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ (พิธีเวียนเทียน) ณ วิหำรพระมงคลบพิตร ต ำบลประตูชัย             
อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  ณ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 15 พระนครศรีอยุธยำ  
ต ำบลบำงระก ำ  อ ำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
4. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ  และงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี 2564  ณ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564  

5 
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ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2564                       
เพชรบุรี 1. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ ถวำยบังคมและจุดเทียนชัยถวำยพระพร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร               

มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดี เริ่มได้ที่ ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                    
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณลำนจอดรถรำงไฟฟ้ำขึ้นเขำวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บรมรำชำนุสำวรีย์         
พระรำมรำชนิเวศ  มณฑลทหำรบกที่ 5  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทำน หมู่ที่ 4  ต ำบลท่ำเสน อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง”  ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ณ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  ณ วัดบันไดทอง ต ำบลบ้ำนกุ่ม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท ำควำมดีบ ำเพ็ญประโยชน์ พัฒนำท ำควำมสะอำด บริเวณศำสนสถำน เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ วัดเพชรพลี 
ต ำบลท่ำรำบ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  ณ วัดนำพันสำม ต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่ อวันที่              
28 พฤศจิกำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคล “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ลำนรัฐพิธี ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร        
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ลำนอุทยำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระนครคีรี  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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12.เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดชลธรำรำม (ท่ำซิก) ต ำบลท่ำคอย            
อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันพระบำทสมด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ อุทยำน         
เฉลิมพระเกียรติ ร.4  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพำนประดับพุ่มดอกไม้ เนื่องโอกำสวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวง ศ์      
ณ  หัองพริบพรี  ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 

ระยอง 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูปประจ ำจังหวัดระยอง ณ หอประชุมกันเกรำ โรงเรียนมำบตำพุด พันพิทยคำร ต ำบลเนินพระ            
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งดิน” ณ หอประชุมโรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร     
ต ำบลเนินพระ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ ณ วัดปำกป่ำ ต ำบลหนองตะพำน อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 

3 

รำชบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช    
บรมนำถบพิตร  ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ  และ     
วันพ่อแห่งชำติ  ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
4. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำง
จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 

4 

ลพบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร            
ณ  บริเวณโดมเอนกประสงค์  เทศบำลเมืองลพบุรี อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
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2. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรี ย์ฯ 
ศำลำกลำงจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ 
และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์  เทศบำลเมืองลพบุรี อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” ณ หอประชุมอ ำเภอเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ สุจริต โปร่งใส ของหน่วยงำน เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมแต่งกำยด้วยผ้ำไทยย้อนยุค นุ่งโจง ห่มสไบ ท ำบุญ ตักบำตรข้ำวสำร อำหำรแห้ง ถวำยแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ  โบรำณสถำนพระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์     
พ.ศ.2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำควำมสะอำด เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัด
ลพบุรี อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
9. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดกวิศรำรำมรำชวรวิหำร และวัดเสำธงทอง อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำ ถบพิตร           
พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย ณ อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมืองเขำสำมยอด อ ำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และสิ่งของพระรำชทำนถวำยแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564                    
ณ วัดชีป่ำสิตำรำม ต ำบลทะเลชุบศร อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ระหว่ำงวันที่ 8 - 10 มีนำคม 2564 

สมุทรปรำกำร 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดศิริเสำธง  ต ำบลบำงเสำธง       
อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
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2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดด่ำนส ำโรง ต ำบลส ำโ รงเหนือ 
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 

สมุทรสงครำม 1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์กำรบริหำร          
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช       
บรมนำถบพิตร ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ           
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ โดมโรงเรียนวัดปำกสมุทร หมู่ที่ 2 ต ำบลแหลมใหญ่ อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 
จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช         
บรมนำถบพิตร ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “ชูธรรมน ำชีวิต จังหวัดสมุทรสงครำม” ณ วัดป้อมแก้ว ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 
16 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเอนกประสงค์ เทศบำลต ำบลบำงนกแขวก 
อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหำร 
อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดี เริ่มได้ที่ใจเรำ” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดบำงแคกลำง หมู่ที่ 2 ต ำบลบำงแค อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
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10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคล 3 ศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนดรุณำนุเครำะห์ ต ำบลบำงนกแขวก 
อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ อำคำรเอนกประสงค์ 4 ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหำร 
อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศลและพิธีวำงพำนพุ่มถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จ                
พระบรมชนกำธิเบศร   มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ  หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ อำคำรเอนกประสงค์ 4 ชั้น วัดเพชรสมุท รวรวิหำร 
อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ณ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ และกล่ำวสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
17. เข้ำร่วมโครงกำรชูธรรมน ำชีวิตจังหวัดสมุทรสงครำม ณ วัดใหญ่รำชพงษ์ ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่ อวันที่ 
23 กุมภำพันธ์ 2564 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ ณ วัดอัมพวันเจติยำรำม         
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
19. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่ง
มำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคจังหวัดสมุทรสงครำม อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่  2 มีนำคม        
พ.ศ.2564 
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20. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรสอบภำษำบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564                 
ณ  วัดประดู่ พระอำรำมหลวง ต ำบลวัดประดู่ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 
21. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมองค์กำรบริหำร           
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่      
11 กรกฎำคม 2564     

สมุทรสำคร 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับปรุงชุมชนริมแม่น้ ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล  
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ วัดหลักสี่รำษฏร์สโมสร  ต ำบลยกกระบัตร  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563   
2. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช    
บรมนำถบพิตร  ณ วัดเจษฏำรำม พระอำรำมหลวง และลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563   
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว     
ณ วัดสุวรรณรัตนำรำม (วัดแครำย) ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563  
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ ขนส่งสำธำรณะ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสม เด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ถนนสำธำรณะในพ้ืนที่ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์  ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 
23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม 
พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม 
พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม 
พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
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8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดเจษฏำรำม 
พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563  
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดเจษฏำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563    
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
ณ  วัดเจษฏำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563   
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร    
ณ  คลองคันพนัง บริเวณปำกทำงเข้ำโรงเรียนบ้ำนคลองส ำโรง ถนนสำย สค.2037  ต ำบลบ้ำนแพ้ว อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวั นที่       
5 ธันวำคม 2563   
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร  ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม 
พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563   
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดเจษฏำรำม 
พระอำรำมหลวง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563   
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์                 
ณ ลำนสำครบุรี ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยสดุดี เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ลำนสำครบุรี ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร       
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
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สระแก้ว 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช    
บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว        
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมออกหน่วยบริกำร โครงกำร “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” และโครงกำร “สระแก้วผูกใจประสำน ให้บริกำรประชำชน”   
ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดแท่นพระ ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำจังหวัดสระแก้ว  ณ บริเวณศำลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว  และศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม     
พ.ศ. 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนวันดินโลก ประจ ำปี 2563  ณ กรมทหำรรำบที่ 12 รักษำพระองค์ ค่ำยไพรีระย่อเดช ต ำบลท่ำเกษม จังหวัดสระแก้ว เมื่ อวันที่ 
2 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนชัย สดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล    
อดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมออกหน่วยบริกำร  “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”  และโครงกำร “สระแก้วผูกใจประสำน ให้บริกำรประชำชน”              
ณ วัดพุทธิสำร ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวง  งำนวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2564  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ ต ำบลวัฒนำนคร    
อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมปำงสีดำ 
ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
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12. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร เนื่องในโอกำส วันคล้ำย    
วันประสูติ  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 
13. เข้ำร่วมโครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 5 ต ำบลโคคลำน 
อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติ ยรำชนำรี        
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดเหล่ำอ้อย ต ำบลหนองสังข์ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ และท ำควำมสะอำดศูนย์รำชกำรจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2564 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดตัวลำยเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว ภำยใต้กำรจัดงำน “วันพุ่งกระสวยแรกผ้ำลำยสระแก้ว” ณ หน่วยส่งเสริมเหม่อนไหมสระแก้ว 
ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 

สิงห์บุรี 1. เข้ำร่วมถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน ณ วัดโบสถ์ ต ำบลอินทร์บุรี อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีรับมอบสิงห์โบรำณที่ระลึก เนื่องในโอกำสวันปีใหม่ 2564  ณ อุโบสถวัดสิงห์สุทธำวำส ต ำบลโพสังโฆ อ ำเภอค่ำยบำงระจัน          
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2564 

2 

สุพรรณบุรี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำพัฒนำ ตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 7  ณ เรือนจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 
15 ธันวำคม 2563 
3. เข้ำร่วมงำนพิธี “วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช” ณ หอประชุมอำชำสีหมอก ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
4. เข้ำร่วมงำนพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ดอนเจดีย์ อ ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่     
18 มกรำคม 2564 
5.เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำวัดท ำบุญตักบำตร เวียนเทียน เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร ต ำบลรั้วใหญ่  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี             
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
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6. เข้ำร่วมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวัน ที่    
16 มีนำคม 2564 
7. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ” ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 

อ่ำงทอง 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณโดยรอบศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดไชโยวรวิหำร พระอำรำมหลวง ต ำบลไชโย อ ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง เมื่อวั นที่         
5 ธันวำคม 2563 

2 

ก ำแพงเพชร 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน ถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำช
สมภพพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำมงกุฎฯ  ณ วัดช้ำง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรม          
สิริจิตอุทยำน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดคูยำง พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมื อง    
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน” ณ วัดนิคมธรรมำรำม อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่    
18 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร            
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยำน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร วันชำติ ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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ศูนย์ / กอง / 
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จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบผ้ำห่มกันหนำวพระรำชทำน มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ณ หอประชุมอ ำเภอโกสัมพีนคร เมื่อวันที่          
8 มกรำคม 2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรสัปดำห์เผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดพระธำตุ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือ ง
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนโปร่งน้ ำร้อน ต ำบลโปร่งน้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 

เชียงรำย 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช           
บรมนำถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ ำกก เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรม        
ชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณสวนไม้งำมริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 ตุ ลำคม 
พ.ศ. 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร       
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ (ศำลำกลำงหลั งแรก)  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำน ควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” พัฒนำท ำควำมสะอำดระบบขนส่งสำธำรณูปโภค  ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
เชียงรำย แห่งที่ 2 ต ำบลสันทรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง”  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ต ำบลริมกก
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 
 

13 



~ 28 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดศรีบุญเรือง ต ำบลเวียง อ ำเภอ เมืองเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2564 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีถวำยพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร       
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำ นำชำติ GMS ต ำบลริมกก               
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดดอยพระบำท ต ำบลรอบเวียง              
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน “รวมน้ ำใจให้กำชำด ประจ ำปี 2564”  ณ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย” เมื่อวันที 22 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมโครงกำรปฎิบัติธรรม “ประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำพระธำตุดอยตุง ประจ ำปี 2564 2003 ปีสืบมำ หกเป็งล่องฟ้ำไหว้สำพระธำตุ       
ดอยตุง” ณ วัดพระธำตุดอยตุง ต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภำพันธ์ 2564 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินจำริก แสวงบุญ “เตียวขึ้นดอยตวยฮอยครูบำ” และกิจกรรมพิธีสืบชะตำหลวงล้ำนนำ พิธีตักน้ ำทิพย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภช เทศน์ สวดเบิก ณ วัดพระธำตุดอยตุง ต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ แด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันพระบิดำ  
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 2 มีนำคม    
พ.ศ. 2564 

เชียงใหม่ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
ณ  หอประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เชียงใหม่ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำคลองแม่ข่ำ ณ บริเวณลำนกิจกรรมด้ำนหลังวัดเทพนิมิต ต ำบลป่ำแดด อ ำเภอเมื องเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่        
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำวัดเจ็ดยอด  เนื่องในวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง ต ำบล
ช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 
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จ านวน
กิจกรรม 

4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำสวนล้ำนนำ ร.9  เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ  ณ สวนล้ำนนำ ร.9 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีพระพุทธมนต์ เจริญจิตภำวนำ ถวำยพระพรชัยมงคลฯ และพิธีเปิดสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำล          
วันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2564  ณ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร ต ำบลพระสิงห์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
6. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระศรีสรรเพชร โครงกำรรวมใจเทิดไท้สถำบันกษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ    
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ณ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร ต ำบลพระสิงห์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ      
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดป่ำดำรำภิรมย์ พระอำรำมหลวง ต ำบลริมใต้ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564 

ตำก 1. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดตำก          
ศำลำกลำงจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมจังหวัดตำก ศำลำกลำงจังหวัดตำก 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 

2 

นครสวรรค์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดปำงสวรรค์ ต ำบลชุมตำบง อ ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ต ำบลหนองนมวัว อ ำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม ท ำบุญวันพระ 

3 

น่ำน 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล พิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องใน วันคล้ำย    
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ วันรักษ์ต้นไม้ประจ ำปีของชำติ  ณ วัดป่ำมหำวัน  บ้ำนหำดผำขน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  ณ วัดป่ำมหำวัน บ้ำนหำดผำขน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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กิจกรรม 

5. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ณ ต ำบลเจดีย์ชัย อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง จังหวัดน่ำน ณ บ้ำนน่ำนมั่นคง หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนป่ำแลวหลวง อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน เมื่ อวันที่            
16 มีนำคม 2564 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ และพระธรรมเทศนำ ณ ห้องประชุมเจ้ำมหำวงศ์ ชั้น 6 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน      
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำครัฐ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2564                                                     

พะเยำ 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร      
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มสักกำระ หน้ำพระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ บริเวณหน้ำพระรำชำนุสำวรีย์ฯ ภำยในศูนย์วิจัย 
และพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต หรือวันปิยมหำรำช และพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง  ณ ศำลำประชำคมจังหวัด
พะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร    
และวันพ่อแห่งชำติ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ     
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์               
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช มหำวิทยำลัยพะเยำ  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
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8. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  “พระบิดำแห่งมำตรฐำน           
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
9. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนง ำเมือง พิธีทำงพระพุทธศำสนำ พิธีสืบชะตำกว๊ำนพะ เยำ  ณ ลำนอนุสำวรีย์พ่อขุนง ำเมือง อ ำเภอเมืองพะเยำ           
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์รำชกำรจังหวัดพะเยำ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ 
อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564 
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด  ถวำยสักกำระวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์            
ณ  ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพระเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ    
ณ  ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพระเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี      
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ  ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพระเยำ จังหวัดพะเยำ       
เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพระเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2564 

พิจิตร 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ณ วัดโพธิ์ประทับช้ำง อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธี  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ ศำลำกลำงจังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช              
บรมนำถบพิตร  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
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4. เข้ำร่วมพิธีวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำอนุสำวรีย์สมเด็จฯ บึงสีไฟ ต ำบลในเมือง              
อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยะมหำรำช  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมสวดมนต์ เนื่องในวันปิยะมหำรำช  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปณิธำน ควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ  ณ สถำนีรถไฟวังกรด อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ  ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5  ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรม “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม”  ณ หมู่ที่ 3 ต ำบลดงป่ำค ำ อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม      
พ.ศ. 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม บ ำรุง รักษำต้นไม้ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563  ณ บริเวณรอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร 
11. เข้ำร่วมสวดมนต์  ณ วัดท่ำหลวงอ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563  
12. เข้ำร่วมพิธีวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง”  ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “ร่วมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม”  ณ วัดหนองยำง หมู่ที่ 13 ต ำบลวังทรำยพูน อ ำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร    
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
14. เข้ำร่วมสวดมนต์  ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยำ อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
15. เข้ำร่วมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  ณ วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ณ หมู่ที่ 6 ต ำบลห้วยเกตุ อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
17. เข้ำรว่มพิธีวำงพำนพุ่ม และจุดเทียน ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรม “ร่วมบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม”  ณ วัดปำกดง หมู่ที่ 11 ต ำบลสำกเหล็ก อ ำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร            
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563 
19. เข้ำร่วมกิจกรรม บ ำรุง รักษำต้นไม้  ณ รอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2564 
20. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
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21. เข้ำร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
22. เข้ำร่วมพิธี “วันพระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำบึงสีไฟ ณ บึงสีไฟ อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564 
24. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีพระบรมรำชวงศ์ ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่       
6 เมษำยน 2564 
25. เข้ำร่วมประเพณีสงกรำนต์ สรงน้ ำพ่อปู่ บูชำหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศำสตร์เมืองเก่ำพิจิตร ณ อุทยำนเมืองเก่ำพิจิตร อ ำเภอเมื องพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564 
26. เข้ำร่วมพิธีวันสวรรคตพระนเรศวรมหำรำช ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 

พิษณุโลก 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช        
บรมนำถบพิตร  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม ต ำบลบ้ำนกร่ำง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่           
13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ทุกวันพุธของสัปดำห์ ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 
14 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ สักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน“วันปิยมหำรำช” ณ บริเวณลำน       
พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5  ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร        
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก    
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของจุดตรวจและด่ำนชุมชน จ ำนวน 6 จุด เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ทุกวันจันทร์ ของทุกสัปดำห์ เพ่ือ “เสริมสร้ำงจิตส ำนึกต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด”ี ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564 
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7. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของสัปดำห์ ณ บริเวณจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหลังเก่ำ ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2564 
8. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1     
ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2564 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันวิสำขบูชำ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
10. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “เข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” เพ่ือให้เกิดแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติตน เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 
12. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร พระบำทสมเด็จพระประเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม          
พระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2564 
13. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ              
12 สิงหำคม 2564 

เพชรบูรณ์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกกลำง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำลำนพระบรมรูป รัชกำลที่ 5 
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วิถีถิ่น วิถีไทย “พิธีเนรัญชรำสัตยำธิฐำน ลอยถำด ชักโคม ลอยกระทง บูชำพระพุทธเจ้ำ ทักษิณำวรรต          
พระมหำธำตุเจดีย์” ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรม รวมใจ เทิดไท้สถำบันพระมหำกษัตริย์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล        
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ วัดเพชรวรำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อวันที่               
3 ธันวำคม 2563 
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5. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร    
ณ  ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวำคม  ณ สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีมอบปฏิทินพระรำชทำน ณ ห้องโถง ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 

แพร่ 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร             
ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ต ำบลทุ่งโฮ้ง      
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์” ณ ล ำห้วยร่องไข หมู่ที่  2 ต ำบลห้วยหม้ำย อ ำเภอสอง           
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS       
ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง               
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำท ำควำมสะอำด และรื้อวัชพืชคลองห้วยม้ำ  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ ต ำบลห้วยม้ำ อ ำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวน 20 ธันวำ กลับบ้ำน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่ำงสุจริตโปร่งใส (Big Day)   ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ 
ต ำบลทุ่งกวำว อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 
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9. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5”  ณ วัดถิ่นใน ต ำบลบ้ำนถิ่น อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่    
13 มกรำคม 2564 
10. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์พระคำถำอุปปำตะสันติ (มหำสันติงหลวง)  ณ วัดพระธำตุเจดีย์ (วัดพระโสภณำลัย) ต ำบลทุ่งกวำว อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 
11. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดแม่ค ำมีรัตนปัญญำ ต ำบลแม่ค ำมี อ ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่        
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำท ำควำมสะอำด สถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน สถำนีรถไฟแม่พวก ณ สถำนีรถไฟแม่พวก ต ำบลห้วยไร่  อ ำเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมำฆบูชำ ประทีปพระรำชทำนในสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงวัฒน วรขัตติยรำชนำรี ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุสงฆ์ สำมเณร ในกำรสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564                   
ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 
15. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์พระคำถำอุปปำตะสันติ (มหำสันติงหลวง) ณ วัดพระธำตุช่อแฮ  พระอำรำมหลวง  ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564 
16. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดปงท่ำข้ำม ต ำบลบ้ำนปง อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่          
28 มีนำคม 2564 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำท ำควำมสะอำด ตลำดพระหลวง  ณ ตลำดพระหลวง ต ำบลพระหลวง อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่         
31 มีนำคม 2564 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมตรีเทพ  
สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
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19. เข้ำร่วมพิธีสมโภชหลวงพ่อสุวรรณเกศมงคล และห่มผ้ำพระธำตุเจดีย์ศรีสุวรรณเกต  ณ วัดทองเกศ ต ำบลเวียงทอง อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่      
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2564 
20. เข้ำร่วมพิธีเปิดกำรออกรำงวัลสลำกกำชำดกำรกุศล ประจ ำปี 2564  ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กำดสำมวัย) อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่        
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564 
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
22. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงสร้ำงเมือง (ศูนย์รำชกำรจังหวัดแพร่)  ณ บริเวณสถำนที่ก่อสร้ ำงศูนย์รำชกำรจังหวัดแพร่ ต ำบลน้ ำช ำ อ ำเภอเมืองแพร่     
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2564 
23. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันวิสำขบูชำ  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นพญำเสือโคร่ง เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ ณ พระธำตุอินทร์แขวนจ ำลอง         
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหำโพธิวงศำจริยำรำม พุทธอุทยำนดอยผำสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9  บ้ำนนำคูหำ หมู่ที่ 5 ต ำบลสวนเขื่อน อ ำเภอเมืองแพร่     
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
25. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญไหว้พระ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ วัดสูงเม่น ต ำบลสูงเม่น อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมเลี้ยงอำหำรกลำงวันเด็ก ในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
ณ  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดแพร่ ต ำบลนำจักร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2564 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญ ไหว้พระ ตำมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ โครงกำรองค์กรคุณธรรมจังหวัดแพร่  ณ วัดผำลำยค ำ ต ำบลเวียงต้ำ     
อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญ ไหว้พระ  ตำมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ โครงกำรองค์กรคุณธรรมจังหวัดแพร่ ณ วัดสวนเขื่อน ต ำบลสวนเขื่อน  
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2564 
29. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดบ้ำนปง ต ำบลต้ำผำหมอก อ ำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่              
9 มิถุนำยน 2564 
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30. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงศำลหลักเมืองแพร่ ประจ ำปี พ.ศ. 2564  ณ ศำลหลักเมืองแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2564 
31. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสักกำระกู่อัฐิส่วนที่ 5  ท ำบุญทักษิณำนุปทำน  และพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อรูปเหมือนพระครูบำศรีวิชัย        
(อริยบทยืน)  สิริวิชโย นักบุญแห่งล้ำนนำไทย  ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  11 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2564 
32. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรวันพระ และถวำยปัจจัยจัดหำผ้ำอำบน้ ำฝน ถวำยแด่พระภิกษุสำมเณร  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร           
ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2564 
33. เข้ำร่วมพิธีสมโภชวัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ครบ 15 ปี และพิธีถวำยน้ ำสรงและผ้ำไตรพระรำชทำนองค์พระธำตุช่อแฮ  ณ ลำนพระธำตุ
ช่อแฮ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 
34. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่      
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 
35. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสมหำมงคลวันคล้ำยวันประสูติ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุ มำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2564 
36. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดหนองม่วงไข่ ต ำบลหนองม่วงไข่ อ ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่       
เมื่อวันที่ 9 กรกฏำคม 2564 
37. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช  ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อ ำเภอเมืองแพร่         
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2564 
38. เข้ำร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2564  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2564 
39. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์พัฒนำวัดต้นห้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดต้ นห้ำ 
ต ำบลป่ำแมต อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2564 
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40. เข้ำร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้ ำฝน เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 2564  ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ต ำบลในเวียง 
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 
41. เข้ำร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2564  ณ บริเวณถนนหน้ำเทศบำลเมืองแพร่ (กำดสำมวัย) ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 
42. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” และกิจกรรมเนื่องในวันอำสำฬหบูชำ ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร       
ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2564 
43. เข้ำร่วมถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้ ำฝน เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ณ พุทธภูมิสถำนพระโพธิญำณ ต ำบลแม่ยำงตำล        
อ ำเภอ   ร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2564 
44. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำเพ่ือสดุดีวีรกรรมพระยำไชยบูรณ์ ประจ ำปี 2564  ณ อนุสำวรีย์พระยำไชยบูรณ์ ต ำบลนำจักร อ ำเภอเมืองแพร่        
จงัหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2564 
45. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร “แก้จนพัฒนำคนทุกช่วงวัย บรรเทำภัยโควิด – 19” ณ ศำลำประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 
46. เข้ำร่วมเปิดโครงกำรพระบำรมีส่องล้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำจังหวัดแพร่ เนื่องในวันสตรีไทย จังหวัดแพร่  ณ โรงแรมแพร่นครำ ต ำบลในเวียง       
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2564 
47. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จังหวัดแพร่  ณ โรงแรมแพร่นครำ ต ำบลในเวียง         
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2564 
48. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5”  ณ วัดคุ้มครองธรรม ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่        
8 สิงหำคม 2564 
49. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5”  ณ วัดบุญรักษำ ต ำบลป่ำแมต อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่        
16 สิงหำคม 2564 
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50. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ  ณ บนเมกน้ ำคือประตูชัย ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม    
พ.ศ. 2564 
51. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญไหว้พระในวันพระ ตำมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ โครงกำรองค์กรคุณธรรมจังหวัดแพร่ ณ วัดบ้ำนปทุม ต ำบล     
เหมืองหม้อ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2564 
52. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ  ณ บนเมกน้ ำคือประตูชัย ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม    
พ.ศ. 2564 
53. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ณ วัดทุ่งน้ำว ต ำบลทุ่งน้ำว อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 
พ.ศ. 2564 
54. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ”ก ำจัดผักตบชวำตำมนโยบำยของรัฐบำล ณ ล ำห้วยฆ้อง (ห้วยก๊อง) หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนหนุน อ ำเภอสอง 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2564 
55. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบอำหำรและน้ ำดื่มให้แก่โรงพยำบำลสนำมจังหวัดแพร่  ณ โรงพยำบำลสนำมจังหวัดแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
4 กันยำยน 2564 
56. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแพร่พำเข้ำวัด ประชำรัฐรวมใจ ใฝ่รักษำศีล 5”  ณ วัดโศภนำลัย ต ำบลทุ่งกวำว อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่      
21 กันยำยน 2564 
57. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย  ณ บริเวณหน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่             
28 กันยำยน 2564 

แม่ฮ่องสอน 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญเข้ำวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมำฆบูชำ  ณ วัดพระธำตุปำงหมู  ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ณ วัดพระธำตุ   
ดอยกองม ูต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันวิสำขบูชำ  ณ วัดจองค ำ พระอำรำมหลวง ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ พร้อมเครื่องครัว ณ โรงเรียนบ้ำนคำหำน ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมืองแม่ ฮ่องสอน               
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2564 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ณ วัดป่ำบ้ำนใหม่ 
ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 
6. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ์ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว  ณ ท ำนบบ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2564 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนพิเศษ  “โครงกำรน้ ำพระทัยพระรำชทำนส่วนภูมิภำคใน 76 จังหวัด” ณ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
แม่ฮ่องสอน ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2564 

ล ำปำง 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลเวียงเหนือ อ ำเภอเมืองล ำป ำง 
จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง  
ต ำบลเวียงเหนือ อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวัน     
พระรำชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2564  และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ภำยใต้
ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน”  สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น  ณ สวนป่ำ ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่               
31 พฤษภำคม 2564 
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ล ำพูน 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช     
บรมนำถบพิตร  ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร  ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                   
ณ  บริเวณเทศบำลต ำบลเวียงยอง ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช             
บรมนำถบพิตร  ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร          
ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำอยู่หัว  ณ บริเวณหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์
ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำอยู่หัว ณ บริเวณหน้ำวัดหัวฝำย หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองช้ำงคืน 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว        
ณ วิหำรหลวง วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีจุดประทีปบูชำธรรม ล ำน้ ำกวง  ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณฝำยพัชรธรรมฟ้ืนฟู       
จิตวิญญำณลุ่มน้ ำกวง  บ้ำนศรีบุญชูวังไฮ  ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2563 
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11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง  ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอล ำพูน ต ำบลเวียงยอง         
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่               
14 พฤศจิกำยน 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม    
พ.ศ. 2563    
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563    
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน      
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ณ อำคำรศำลำประชำคม  บริเวณศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน    
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 

สุโขทัย 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดรำชธำนี ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่              
11 พฤษภำคม 2564 
2. เข้ำร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ในวันอำสำฬหบูชำ และเทศกำลเข้ำพรรษำ ณ วัดคูหำสุวรรณ ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่      
24 กรกฎำคม 2564 
4. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ในวันพระ ณ วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 

4 

อุตรดิตถ์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์”  ณ วัดดอนสัก หมู่ที่ 4 ต ำบลฝำยหลวง อ ำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

14 
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2. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์”  ณ วัดวังโป่ง หมู่ที่ 8 ต ำบลวังกะพ้ี อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำขสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำย          
วัน     พระรำชสมภพ 2 เมษำยน 2564 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์”  
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องใน “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์” 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร  สิริวิบูลยรำชกุมำร เนื่องในโอกำสวันคล้ำย    
วันประสูติ 29 เมษำยน 2564 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภำคม 2564 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันวิสำขบูชำ  
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยะรำชนำรี เนื่องในโอกำสมหำมงคลวันคล้ำยวันประสูติ              
4 กรกฎำคม 2564 
13. เข่ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในโอกำสวันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ 

อุทัยธำนี 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช         
บรมนำถบพิตร  ณ ลำนสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณ    
วงเวียนห้ำแยกวิทยุ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 

24 
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3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และถวำยควำมเคำรพ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ  ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี               
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐำรำม ต ำบลอุทัยใหม่  อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำดอกไม้สดโทนสีชมพู เบื้องหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต             
ณ  ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำ กำชำดจังหวัดอุทัยธำนี       
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณวงเวียนห้ำแยกวิทยุ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวำยบังคม เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ลำนสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่                 
5 ธันวำคม 2563  
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวำ กลับบ้ำนใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่ำงสุจริตโปร่งใส” ณ บริเวณลำนสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี 
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563  
11. เข้ำร่วมงำน “วันคนพิกำรสำกลจังหวัดอุทัยธำนี” ประจ ำปี 2563 ณ อำคำรสวนน้ ำเฉลิมพระเกียรติ (บีงพระชนก) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม        
พ.ศ. 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
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13. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำง
จังหวัดอุทัยธำนี (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรม “กำรมอบอุปกรณ์ส ำหรับช่วยคนพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” ณ ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่                  
15 กุมภำพันธ์ 2564  
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำด จังหวัดอุทัยธำนี      
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มหำเจษฎำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน” ณ อำคำรส ำนักงำน            
เหล่ำกำชำด จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ “พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช” ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี 
อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมสืบสำนประเพณีสรงน้ ำพระ ขอพระจำกผู้ใหญ่เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกำลวันสงกรำนต์ ปีใหม่ไทย ณ ส ำนักงำน               
สถิติจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2564 
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องใน “วันพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2564” ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุทัยธำนี” เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2564 
20. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำอนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุทัยธำนี” เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2564 
21. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต ณ อำคำรส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด
อุทัยธำนี เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2564 
22. เข้ำร่วมกิจรรม ร่วมรณรงค์ ร่วมใจ ต่อต้ำน ยำเสพติด เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2564 
23. เข้ำร่วมกิจกรรม “มำดี....จังหวัดอุทัย ใส่ผ้ำไทยได้ทุกวัน” เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรมไทยและร่วมสร้ำงจริยธรรมไทย 
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24. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งมอบเครื่องอุปโภคแลบริโภค  ตำมโครงกำรน้ ำพระทัยพระรำชทำนส่วนภูมิภำค สมำคมสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจ ำปี 2564  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2564 

กำฬสินธุ์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ล ำน้ ำ คูคลอง  ณ สวนสำธำรณะแก่งตอนกลำง อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน โบรำณสถำน ณ โบรำณสถำนเมืองฟ้ำแดดสงยำง พระธำตุยำคู                
อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน ณ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ (หลังเก่ำ) อ ำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด ปรับภูมิทัศน์สถำนศึกษำ ณ โรงเรี ยนสหัสขันธ์ศึกษำ อ ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่             
25 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำด ล ำน้ ำ คูคลอง ณ หนองสำธำรณะกุดยำงสำมัคคี  ต ำบลกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสิ นธุ์ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ  ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้ำนหน้ำโรงพยำบำลสมเด็จ อ ำเภอสมเด็จ 
จังหวัดกำฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ท ำควำมสะอำดสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนเทศบำล 6 ทุ่งศรีเมือง อ ำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันกองทัพไทย)  ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564  

8 

ขอนแก่น 1. เข้ำร่วมพิธี  “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล ณ ศำลหลักเมืองขอนแก่น 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล ณ สะพำนห้วยเสือเต้น อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

10 
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4. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ ณ วัดป่ำแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น 
5. เข้ำร่วมงำน “วันรวมน้ ำใจให้กำชำดจังหวัดขอนแก่น ประจ ำปี 2563”  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
7. เข้ำร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช”  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ  ณ วัดศรีจันทร์ พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน”          
ณ ห้องแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
10. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ ห้องแก่นเมือง ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 

ชัยภูมิ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำรุงต้นไม้ (โครงกำรป่ำรักษ์น้ ำโล่ใหญ่)  น้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร    
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ อุทยำนแห่งชำติตำดโตน ต ำบลนำฝำย อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม       
พ.ศ. 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรม/พิธี เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมบ ำรุงรักษำต้นไม้และฝำยมีชีวิต โครงกำร “ป่ำรักษ์น้ ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ”  ณ บริเวณป่ำโล่ใหญ่ อุทยำนแห่งชำติตำดโตน 

4 

นครพนม 1.เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดมหำธำตุ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำบ้ำน น่ำมอง นครพนมสวย เรำช่วยกัน  ณ บริเวณแลนด์มำรด์–หมู่บ้ำนวัฒนธรรม 12 อ ำเภอ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 
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4. เข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำบ้ำนน่ำมองนครพนมสวย เรำช่วยกัน ณ บริเวณหน้ำโรงเรียนเทศบำล 2 หน้ำโรงแรมวินเซอร์ ถนนบ ำรุงเมือง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
5. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ต ำบลหนองเทำ 
อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลำนเอนกประสงค์ หน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองญำติ (หลังเก่ำ) ต ำบล        
หนองญำติ  อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 

นครรำชสีมำ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมกสงกรำนต์วิถีใหม่ สืบสำนวัฒนธรรมไทย ณ อำคำรชำติชำยฮอลล์ สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ จังหวัดนครรำชสีมำ  
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์กำรใช้ผ้ำไทย หรือผ้ำพ้ืนเมืองของจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดนครรำชสีมำ 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2564 

2 

บุรีรัมย์ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ  ณ บริเวณวัดกลำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 

1 

มุกดำหำร 1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร     
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                   
ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 
21 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดศรีบุญเรือง          
ต ำบลศรีบุญเรือง อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
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5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หนองค ำเม็ก จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่      
25 พฤศจิกำยน 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดำหำร  
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมงำนสัปดำห์กำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ  ณ วัดศรีบุญเรือง ต ำบล  ศรีบุญเรือง อ ำเภอเมืองมุกดำห ำร                 
จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
8. เข้ำร่วมถวำยเครื่องรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน              
กำรช่ำงไทย”  เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดำหำร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
9. เข้ำร่วมงำนวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน ณ หอประชุม 250 ปี มุกด ำหำร 
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำส “วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ” ณ นิคมสร้ำงตนเองค ำสร้อย หมู่ที่ 5 ต ำบล 
นิคมค ำสร้อย อ ำเภอนิคมค ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดำหำร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
12. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดำหำร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนปลูกต้นไม้ตำม “โครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ” ณ หมู่ที่ 6 บ้ำนนันทวัน ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำส “วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี”             
ณ วัดศรีบุญเรือง ต ำบลศรีบุญเรือง อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำส “วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว”                          
ณ วัดศรีบุญเรือง  ต ำบลศรีบุญเรือง  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2564 
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ยโสธร 1. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพำนพุ่มดอกไม้  กล่ำวค ำอำศิรวำทสดุดีเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ หอประชุมวิถีอีสำน                       
ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ท ำควำมสะอำด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวำดใบไม้ เก็บกวำดขยะ เนื่องในวัน                             
พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ บริเวณค่ำยลูกเสือจังหวัดยโสธร ต ำบลเดิด อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช และวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมวิถีอีสำ น ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร     
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ บ ำรุง ดูแลรักษำถนนโครงกำร ๑ จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช                         
ณ  บริเวณสะพำนข้ำมล ำน้ ำทวน  ถึงบริเวณสี่แยกโรงพยำบำลยโสธรทั้งสองฝั่ง 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตกับำตรย้อนยุค “วิถีถ่ิน วิถีไทย”และวันมำฆบูชำ ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
6. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมควำมสุข ให้คนยโสธร” ณ บ้ำนค ำน้ ำสร้ำง ต ำบลค้อเหนือ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
7. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมควำมสุข ให้คนยโสธร ณ วัดท่ำสะอำด บ้ำนแจนแลน หมู่ที่ 3 ต ำบลกุดน้ ำใส อ ำเภอค้อวัง                
จังหวัดยโสธร 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดกวำดเศษใบไม้และตัดแต่งกิ่งไม้  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ                       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ บริเวณโดมหน้ำหอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2564 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรหอประชุม อำคำรเรียน และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จ                  
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดยโสธร ต ำบลตำดทอง อ ำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 

10. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้  ถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ                 
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์   ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร ต ำบลในเมือง อ ำเภอ                   
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564  
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11. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวำยรำชสักกำระ เบื้องหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เนื่องในวัน
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุมวิธีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564  
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุ ศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ           
มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลย์รำชกุมำร เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ  ณ ถนนคนเดินเมืองเก่ำบ้ำนสิงห์ท่ำ และศำลำสุนทรจิตำนุสรณ์ วัดศรีธรรมำรำม 
(พระอำรำมหลวง) ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ก ำจัดวัชพืช  สิ่งปฏิกูลและผักตบชวำในล ำน้ ำทวน ณ สะพำนข้ำมล ำน้ ำทวน บริเวณสวนสำธำรณะพญำแถน  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ณ วัดป่ำหนองบก บ้ำนหนองบก                   
ต ำบลหนองหิน อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564  
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำส         
มหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ  ถนนคนเดินเมืองเก่ำบ้ำนสิงห์ท่ำ และศำลำสุนทรจิตำนุสรณ์ วัดศรีธรรมำรำม (พระอำรำมหลวง) ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมบริจำคและมอบน้ ำดื่มเพ่ือสนับสนุนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ณ อำคำร
โอท็อป สวนสำธำรณะพญำแถน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564        
17. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธ ำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี              
ณ ล ำห้วยยำง  หมู่ที ่4 บ้ำนหนองเทำ ต ำบลนำแก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2564 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด เก็บกวำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วิมำนพญำแถน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
เมื่อวันที ่23 มิถุนำยน 2564  
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี              
เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ  ณ ถนนคนเดินเมืองเก่ำบ้ำนสิงห์ท่ำ และศำลำสุนทรจิตำนุสรณ์ วัดศรีธรรมำรำม (พระอำรำมหลวง) ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
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20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำด เก็บกวำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดอัมพวัน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร                     
เมื่อวันที ่12 กรกฎำคม 2564   
21. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ ริมฝั่งล ำน้ ำกว้ำง บ้ำนเขื่องค ำ 
ต ำบลเขื่องค ำ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 
22. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกำสมหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดมหำธำตุ (พระอำรำมหลวง) ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2564 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำดอำคำร และปรับปรุงสถำนที่โดยรอบ  ณ อำคำรกองร้อยอำวุธเบำที่ 2 กองพันทหำรรำบที่ 2                     
กรมทหำรรำบที่ 16  ค่ำยบดินทรเดชำ ต ำบลเดิด  อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2564 
24. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ        
สมเด็จพระพันปีหลวง  ณ ศำลำสุนทรจิตำนุสรณ์ วัดศรีธรรมำรำม (พระอำรำมหลวง) ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
25. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรย้อนยุค "วิถีถ่ิน วิถีไทย"   ณ ถนนคนเดินเมืองเก่ำบ้ำนสิงห์ท่ำ และกิจกรรมวันวิสำขบูชำ ประจ ำปี 2564  
26. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดมหำธำตุ (อำรำมหลวง) ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

ร้อยเอ็ด 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                  
ณ  อำคำรหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ ำ คูคลอง ถวำยพระรำชกุศล ณ ห้วยทรำย หมู่ที่ 12                    
ต ำบลปอภำร อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ ำ คูคลอง ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดป่ำทรงธรรม ต ำบลธงธำนี อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ  เกำะกลำงบึงพลำญชัย     
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
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5. เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ หน้ำศำล ำกลำง
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ต ำบลรอบเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกำยน 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ต ำบลรอบเมือง อ ำเภอเมื องร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ต ำบลรอบเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ต ำบลรอบเมือง อ ำเภอเมื องร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ร่วมกันทำสี
อำคำรหอประชุม และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรร้อยเอ็ด ต ำบลหนองแวง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด   
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดบ้ำนเปลือยใหญ่ ต ำบลรอบเมือง อ ำเภอเมื องร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                            
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเด ช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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15. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ พัฒนำหนองเปลือยตำล” ณ บริเวณสวนสำธำรณะหนองเปลือยตำล ต ำบลดงสิงห์ อ ำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด     
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร นอกเทศกำลวันเข้ำพรรษำ ณ ลำนสำเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ ำ เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด                
เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช และเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช หรือวันกองทัพไทย                   
ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
18. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรวันอำทิตย์ นอกเทศกำลเข้ำพรรษำ  ณ ลำนสำเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2564 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำส์น กษัตริย์” ณ ป่ำชุมชนดงน้ ำค ำ หมู่ที่ 3  ต ำบลโนนสวรรค์ อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท ำควำมสะอำด ณ วัดบ้ำนสนำมชัย หมู่ที่ 17  ต ำบลโพนเมือง อ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
21. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยธูปเทียน และเวียนเทียน เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ วัดบึงพระลำนชัย พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง               
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
22. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำยกวัดมำไว้ที่ศำลำกลำง” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
23. เข้ำร่วมงำนพิธีมหำทำนบำรมีประเพณีบุญผะเหวด ประจ ำปี 2564 ณ ลำนสำเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด                  
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2564 
24. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำยกวัดมำไว้ที่ศำลำกลำง” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564 
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่   
31 มีนำคม 2564 
26. เข้ำร่วมโครงกำรเรำยกวัดมำไว้ที่ศำลำกลำงและโรงพยำบำลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
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27. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “พัฒนำและปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดบูรพำภิรำม” เนื่องในโอกำสวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
28 เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
29. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 
29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ท ำควำมสะอำดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำ                            
บรมรำชชนนี เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 
30. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช  “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล” เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิม                      
พระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2564  

ศรีสะเกษ 1. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำพระบรมรูปฯ   
ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “พระปิยมหำรำช” ณ หน้ำพระบรมรูปฯ ศำลำกลำง
จังหวัดศรีสะเกษ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หลังสถำนี
รถไฟศรีสะเกษ (วงเวียนน้ ำพุ) อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร      
เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง  ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29  จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ   ณ บริเวณลำนข้ำงธนำคำรกรุงไทย สำขำ ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม    
พ.ศ. 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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7. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล ำน้ ำ คูคลอง  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร      
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ณ บริเวณส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ                
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชย์สมบัติ ครบ 60 ปี                
อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ ลำนออดหลอด อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจำกไฟป่ำ ณ บริวเณวัดป่ำหนองม่วง บ้ำนหนองม่วง ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ และพิธีเวียนเทียน ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวรำรำม ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดบริเวณรอบศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2564 
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยเครื่องรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่ง
มำตรฐำนกำรช่ำงไทย”  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ครองรำชย์ 60 ปี  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำนเทศกำลดอกล ำดวนบำนสืบสำน ประเพณี สี่เผ่ำไทยศรีสะเกษ               
ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
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สกลนคร 1. เข้ำร่วมกิจกรรม ท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “พัฒนำชุมชนริมน้ ำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช   
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณท่ำเรือบ้ำนท่ำแร่ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎสกลนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณสนำมลำน ร.5  ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                 
ณ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะขำมป้อม หมู่ที่ 5  ต ำบลธำตุนำเวง  อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง”  ณ โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล  อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์ สำมเณร ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร             
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 
5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และ 
วันพ่อแห่งชำติ  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร อ ำเภอเมืองสกลนคร                          
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
10. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎสกลนคร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
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11. เข้ำร่วมบริจำคอำหำรและเครื่องดื่มให้กับโรงพยำบำลสนำมกองทัพบก เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2564 
สุรินทร์ 1. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอรัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่                  

9 ธันวำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระบำทสมเ ด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำอตุโล วัดบูรพำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ณ วัดบูรพำรำม ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ 
4. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดศำลำลอย พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
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หนองคำย 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร            
ณ  หอประชุมประจักษ์ศิลปำคม ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
 2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร            
ณ  บ้ำนหนองไผ่ ต ำบลหำดค ำ อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย 
เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 
23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณสถำนีรถไฟจังหวัดหนองคำย เมื่ อวันที่  
23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมห ลวง  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ำหนองคำยใส่บำตรริมโขง ทุกวันอังคำร ณ บริเวณริมโขง 
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8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ บริเวณโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 ต ำบลจุมพล อ ำเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย                   
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดิน อ ำเภอเมืองหนองคำย เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม      
พ.ศ. 2563 
11. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคำย ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปำคม เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร และหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข จังหวัดนองคำย ประจ ำปี 2564  ณ บริเวณโรงเรียนพำนพร้ำว          
ต ำบลพำนพร้ำว อ ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ำหนองคำยใส่บำตรริมโขง ทุกวันอังคำรของเดือน  ณ บริเวณริมโขง เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
14. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ประจ ำปี 2564  ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปำคม เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ บริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ ำโขงเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  ณ จุดจอดเรือบริกำรน ำเที่ยวพันโขดแสนไคร้ 
บ้ำนม่วง หมู่ที่ 2  ต ำบลบ้ำนม่วง อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปีพุทธศักรำช 2564  ณ หอประชุมประจักษศิลปำคม เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564          
17. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ และวำงพวงมำลำสักกำระ ในงำนฉลองอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ  ใต้ร่มพระบำรมี 194 ปี เมืองหนองคำย  และ
งำนกำชำด ประจ ำปี 2564  เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564  ครั้งหลัง       
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 8  มีนำคม 2564  
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19. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564 ครั้งหลัง       
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย  เมื่อวันที่ 9  มีนำคม 2564  
20. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564 ครั้งหลัง       
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 
21. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร และบ ำบัดทุกข์ บ ำรุ งสุข จังหวัดหนองคำย ณ  บริเวณโรงเรียนอำโอยำม่ำ 2 หมู่ที่ 1 ต ำบล                    
ด่ำนศรีสุข อ ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย   เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 
22. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.)  ณ  บริเวณโรงเรียนอำโอยำม่ำ 2 หมู่ที่ 1 ต ำบลด่ำนศรีสุข 
อ ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 
23. เข้ำร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ำหนองคำยใส่บำตรริมโขง ทุกวันอังคำรของเดือน  ณ บริเวณริมโขง เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2564 
24. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบทุนพัฒนำเด็กชนบทในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ วัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ณ ห้องกลุ่มพิธีกำรฯ ส ำนักงำนวัฒนธรรม ชั้น 2 
ศำลำกลำงจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
26. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ” ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่                       
6 เมษำยน 2564 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันจักรี “กิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อมและ
สำธำรณประโยชน์” ณ วัดเทพนิมิตวิทยำรำม บ้ำนสำวแล ต ำบลโพธิ์ตำก อ ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
28. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระธำตุอรหันต์ หน้ำอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่                   
12 เมษำยน 2564 

หนองบัวล ำภู 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ”  และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ ลำนหน้ำพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 

21 



~ 62 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

2. เข้ำร่วมกิจกรรมออกหน่วย บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน และมอบของบริจำค  ณ โรงเรียนบ้ำนวังโปร่ง ต ำบลเทพคีรี อ ำเ ภอนำวัง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมออกหน่วย บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน และมอบของบริจำค ณ โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์  ต ำบลยำงหล่อ อ ำเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริกำร ประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2564 ณ จุดตรวจสำมแยกวัดถ้ ำเอรำวัณ จุดตรวจหน้ำโรงเรียน
นำวังศึกษำวิช  และจุดตรวจหน้ำโรงเรียนเทพคีรีพิทยำคม อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564 
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ ำใจให้กำชำด” ประจ ำปี 2564 และร่วมบริจำคสิ่งของให้เหล่ำกำชำด  ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู                   
เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรวันพระ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ “บวร On Tour” ประจ ำปี 2564  ณ วัดพัชรกิติยำภำรำม ต ำบลหนองหว้ำ 
อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 
7. เข้ำร่วมกิจกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมถวำยสังฆทำน  ณ วัดสุวรรณำรำม ต ำบลสุวรรณคูหำ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบั วล ำภู 
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมออกหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน และมอบของบริจำค  ณ โรงเรียนบ้ำนหม่ำน ต ำบลกุดดินจี่ อ ำเภอนำกลำง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
9. เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรแสดงภูมิปัญญำวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี “ประเพณีขึ้นเขำไหว้พระวัดถ้ ำเอรำวัณ”  ณ วัดถ้ ำเอรำวัณ ต ำบลวังทอง                    
อ ำเภอนำวัง  จังหวัดหนองบัวล ำภู  เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564                
10. เข้ำร่วมลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่ำนชุมชน ตำมมำตรกำรและแผนปฎิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน                       
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2564  ณ จุดตรวจบ้ำนวังส ำรำญ จุดตรวจหน้ำโรงเรียนนำวังศึกษำวิช และจุดตรวจหน้ำโรงเรียนเทพคีรีพิทยำคม                   
อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2564 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดโบรำณสถำน “สิมไม้โบรำณ” ณ วัดเจริญทรงธรรม บ้ำนดอนปอ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู  
เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2564   
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12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล สร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ประชำชน ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  ณ วัดพิศำลรัญญำวำส พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2564   
13. เข้ำร่วมกิจกรรม  "จิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ ำใจ สู้ภัย COVID-19 จังหวัดหนองบัวล ำภู"  ณ บริเวณหน้ำเสำธง                
ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู  เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ.2564  ณ บริเวณสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2564   
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล            
ณ วัดธำตุหำญเทำว์ ต ำบลบ้ำนขำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2564   
16. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงสักกำระศำลปู่หลุบ จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ส่งเสริมสนับสนุนจุดขำย                  
Land Mark ของสถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล ำภู "เมืองน่ำอยู่ น่ำเที่ยว” ณ ศำลปู่หลุบ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 
16  มิถุนำยน 2564 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ พุทธศักรำช 2564 จังหวัดหนองบัวล ำภู                          
ณ วัดพิศำลรัญญำวำส (พระอำรำมหลวง)  วัดป่ำภูกระแต  วัดพัชรกิติยำภำรำม วัดสำมัคคีสิริมงคล (วัดป่ำสุขเกษม) และวัดถ้ ำกลองเพล  อ ำเภอเมือง
หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2564   
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจำริกเส้นทำงบุญในมิติทำงศำสนำ "ตำมรอยอำรยธรรมนครเขื่อนขันธ์กำบแก้วบัวบำน"   ณ  วัดมหำธำตุไตยภูมิ (วัดมหำชัย)      
วัดเรืองชัยสมสะอำด (วัดโพธิ์ชัยสมสะอำด)  วัดเรืองฤทธิ์ประสิทธิผล (วัดโพธิ์ศรีหรือวัดหำยโศก)   วัดคนชุมน้ ำออกบ่อ (วัดศรีคูณเมือง)  ศำลหลักเมือง  
ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ศำลปู่หลุบ   วัดถ้ ำกลองเพล  และวัดดอยเทพสมบูรณ์   เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2564   
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                     
ณ  โรงพยำบำลศูนยห์นองบัวล ำภู และโรงพยำบำลสนำมจังหวัดหนองบัวล ำภู  เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2564 
20. เข้ำร่วมนิทรรศกำร "กำรจัดแสดงภูมิปัญญำวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู"   ณ บริเวณตลำดบ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลโนนทัน 
อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2564 



~ 64 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

21. เข้ำร่วมกิจกรรม  "กำรแสดง แสง สี เสียง ต ำนำนนครเขื่อนขันธ์กำบแก้วบัวบำน ตอนจำรึกแห่งศรัทธำ มหำพุทธคุณสุวรรณคูหำ" งำนประเพณี              
บุญข้ำวจี่ใหญ่ ไหว้หลวงพ่อพระไชยเชษฐำธิรำช  ณ วัดถ้ ำสุวรรณคูหำ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู  เมื่อวันที่  27  สิงหำคม 2564   

อุดรธำนี 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำกฐิน  ณ วัดเกสรศีลกุล (วัดป่ำบ้ำนตำด) ต ำบลบ้ำนตำด อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 3 
ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ สนำม    
ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที ่13 ตุลำคม 2563  
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คูคลอง  ณ คลองชลประทำน ต ำบลกุดจับ อ ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี       
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร         
ณ บริเวณศำลำพิธีทุ่งศรีเมือง อุดรธำนี  เมื่อวันที ่13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรม
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที ่ 21 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5     
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ  ท ำควำมสะอำดสถำนีรถไฟจังหวัดอุดรธำนี  พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด สิ่งสำธำรณ ูปโภค เนื่องในโอกำส                     
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณสถำนีรถไฟอุดรธำนี ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข และให้บริกำรประชำชนจังหวัดอุดรธำนี)  ณ โรงเรียน  
บ้ำนหนองนำเจริญ หมู่ที ่6  ต ำบลหนองไผ่  อ ำเภอเมืองอุดรธำนี เมื่อวันที ่17 พฤศจิกำยน 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดมัชฌิมำวำส พระอำรำมหลวง ต ำบลหมำกแข้ง 
อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563  

20 
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10. เข้ำร่วมรับพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี  ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่ำง อำคำร 1     
ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ  ณ หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขและให้บริกำรประชำชนจังหวัดอุดรธำนี )  ณ โรงเรียน
บ้ำนป่ำไม้โนนสวรรค์  หมู่ที่ 9  ต ำบลหนองกุงศรี อ ำเภอโนนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี  เมื่อวันที ่18 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์และท ำควำมสะอำด ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช            
ณ หน้ำโรงเรียนประจักษ์ศิลปำคำร  ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองอุดรธำนี  จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระฯ  "วันที่ระลึกตั้งเมืองอุดรธำนี ปีที่ 128"  เพ่ือน้อมร ำลึกส ำนึกในพระกรุณำธิคุณ และพระเกียรติคุณของ                        
พลตรีพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปำคม  "พระผู้ก่อตั้งเมือง"  ณ บริเวณลำนอนุสำวรีย์ พลตรีพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปำคม  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
15.เข้ำร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจ ำปีงบประมำณ 2564" เพ่ือน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุม                   
ทองใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
16. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขและให้บริกำรประชำชนจังหวัดอุดรธำนี)  ณ โรงเรียน
บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่5  ต ำบลนำชุมแสง  อ ำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธำนี  เมื่อวันที ่22 มกรำคม 2564 
17. เข้ำร่วมกิจกรรม BIG cleaning day เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2564  ณ วัดมัชฌิมำวำส  พระอำรำมหลวง ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอ
เมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์2564 
18. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร และบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขจังหวัดอุดรธำนี  ณ บริเวณโรงเรียนบ้ำนเหล่ำสวนกล้วย ต ำบล                        
โนนทองอินทร์  อ ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี  เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564 
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ  เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ รัชกำลที่ 3  และงำนวันข้ำรำชกำร
พลเรือน ประจ ำปี 2564  ณ หอประชุมทองใหญ ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี  วันที่ 31 มีนำคม 2564 
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20. เข้ำร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวำยเป็นพระรำชกุศลและถวำยพระพรแด่สมเด็จพระสังฆรำช  ณ วัดป่ำอโศกำรำม ต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเมืองอุดรธำนี 
จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2564 

อุบลรำชธำนี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี      
ณ  มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ หอประชุมศำลำกลำง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจ ำทุกวันพุธ ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี 
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดมหำวนำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพล อดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจ ำทุกวันพุธ ในเดือนกุมภำพันธ์ ณ บริเวณศำลำกลำง
จงัหวัดอุบลรำชธำนี 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนถวำยแด่พระภิกษุสงฆ์ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ณ วัดมณีวนำรำม  
อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564 
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และมอบสิ่งของพระรำชทำนถวำยแด่พระภิกษุสงฆ์ สำมเณร ในกำรทดสอบบำลีสนำมหลวง ณ วัดมณีวนำรำม  
อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลรำชธำนี 
(ด้ำนหลังศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี) เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบบริเวณศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจ ำทุกวันพุธ ในเดือนมีนำคม  ณ บริเวณศำลำกลำง
จังหวัดอุบลรำชธำนี 
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11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุม
จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรและถวำยดอกบัวทุกวันอำทิตย์ ณ มณฑลพิธีสวนสำธำรณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2564  ณ ศำลำทรงไทย ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำกลำง จังหวัดอุบลรำชธำนี  
เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2564 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ณ บริเวณด้ำนหน้ำ อำคำรศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 
17. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตำมโครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิม                    
พระชนมพรรษำ ณ บริเวณด้ำนหน้ำ  อำคำรศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี  
18. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง”เก็บขยะรอบบริเวณ ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประจ ำทุกวันพุธ  

อ ำนำจเจริญ 1. เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ วัดโพธิ์ศิลำ อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริ ญ      
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมสภำกำแฟ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหำรือข้อรำชกำรแบบไม่เป็นทำงกำร ณ แขวงทำงหลวงชนบทอ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ บริเวณ
พุทธอุทยำน พระมงคลมิ่งเมือง ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำม                  
บรมรำชกุมำรี  ณ โรงเรียนบ้ำนห้วยงูเหลือม อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2564 
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5. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำลงภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี  ณ พุทธอุทยำน พระมงคลมิ่งเมือง ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ    
เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2564 
6. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำลงภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำช
นำรี  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2564 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ หอประชุมพญำนำครินทร์ ศำลำกลำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่   
11 กรกฎำคม 2564 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมประชำรัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณป่ำสงวนแห่งชำติ            
ป่ำดงใหญ่ ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2564 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และท ำควำมสะอำด “ทุกวันพุธ” ณ บริเวณศำลำกลำงและบนส ำนักงำนสถิติจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

กระบี่ 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 89 รูป เพ่ือถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำย        
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณลำนหน้ำพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม     
พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                    
ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ ณ คลองจำก หมู่ที่ 2 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 
13 ตุลำคม 2563 
 
 

28 

 



~ 69 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

5. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรจัดงำนประเพณี ถือศีลกินเจ จังหวัดกระบี่  ณ ศำลหลักเมือง บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  จ ำนวน 25 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี                 
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 
ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำขำนุสำวรีย์ ฯ ศำลำกลำง
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้ำนเขำครำม หมู่ที่ 4 ต ำบล เขำครำม 
อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณด้ำนล่ำง     
พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำประชำคมอ ำเภอเขำพนม อ ำเภอเขำพนม 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรม “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5”  ณ ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนช่องแบก ต ำบลเขำเขน  อ ำเภอปลำยพระยำ                   
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมสุดมงคล ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่                
อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดรำษฎร์รังสรรค์ อ ำเภออ่ำวลึก 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 
 



~ 70 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดเขำต่อ อ ำเภอปลำยพระยำ 
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ลำนหน้ำพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณศำลหินโต๊ะขวำง ต ำบลกระบี่ใหญ่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่              
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
19 เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ  ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่ อวันที่              
26 กุมภำพันธ์ 2564 
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 
ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564  
23. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบ รม 
รำชกุมำรี “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ณ ห้องประชุมสุดมงคล ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
24. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กิจกรรม            
เทศก์มหำชำติเวสสันดรชำดก  ณ วัดเขำต่อ หมู่ที่ 4 ต ำบลเขำต่อ  อ ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
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25. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี  ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2564 
26. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวำยเป็นพระรำชกุศล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ                  
ณ วัดมหำธำตุวชิรมงคล (วัดบำงโทง)  ต ำบลนำเหนือ อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2564 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมบริจำคน้ ำดื่มเพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนภำรกิจกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ณ จุดบริกำรฉีดวัคซีนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรเศรษฐกิจ จิตอำสำ วิถีธรรมชำติ : วัดเสำร์เข้ำวัด  ณ โรงเรียนประปริยัติธรรม วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง                  
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ชุมพร 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร  ณ ลำนอเนกประสงค์  หน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร  ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ณ บริเวณคูระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยปำกนก-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 
ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดถ้ ำโพงพำง หมู่ที่ 3 
ต ำบลหำดทรำยรี อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ พิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด หน้ำพระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เนื่องในวันคล้ำย         
วันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรช์ ต ำบลท่ำมะพลำ อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำสิ่งสำธำรณูปโภค “ปณิธำนควำมดี ท ำดี เริ่มได้ที่ ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ                           
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณสถำนีรถไฟปะทิว ต ำบลชุมโค อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน  ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอำรำมหลวง ต ำบลนำทุ่ง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 
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7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมส ำนักงำนสถิติจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่                         
14 พฤศจิกำยน 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์  น้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ มณฑลพิธี หน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร 
อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมบวร on Tour  เข้ำวัดวันธรรมะสวนะและกิจกรรมส่งเสริมบุคคลต้นแบบ (Role Model) ด้ำนคุณธรรม  ณ วัดเขำเจดีย์ ต ำบล               
บำงสน อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  และวัดชุมพรรังสรรค์ ต ำบลนำทุ่ง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน                  
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจังหวัดพบประชำชน “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะโต๊ะ                 
หมู่ที่ 7  ต ำบลพะโต๊ะ อ ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์เผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันวิสำขบูชำ ณ วัดรำชบูรณะ พระอำรำมหลวง ต ำบลท่ำมะพลำ อ ำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรและเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี                          
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ ณ โถงทำงเข้ำอำคำร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2564 
14. เข้ำร่วมกิจกรรม “ชำวชุมพรรวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถำบันพระมหำกษัตริย์ ด้วยพระเมตตำบำรมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น ” ณ อำคำร 90 ปี สถำบัน              
จิตตำนุภำพ วัดสำมแก้ว อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำทรงอธิฐำนจิต สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโครงกำร               
ถวำยเทียนพรรษำมหำบำรมี เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ โถงทำงเข้ำอำ คำร 
ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2564 
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17. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง             
ณ  โถงทำงเข้ำอำคำร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2564.  

นรำธิวำส 1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล        
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดประชุมชลธำรำ อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส  
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร            
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ โรงเรียนนรำสิกขำลัย อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส  
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ณ สนำมกีฬำจังหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ณ มัสยิดวำดีลฮูเซ็น บ้ำนตะโล๊ะมำเนำะ หมู่ที่  1 ต ำบลลูโบะสำวอ           
อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  ณ มัสยิดวำดีลฮูเซ็น บ้ำนตะโล๊ะมำเนำะ หมู่ที่  1 ต ำบลลูโบะสำวอ           
อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็ก ส ำหรับเด็กพิเศษ ประจ ำปี 2564  ณ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจั งหวัดนรำธิวำส อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส                 
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 

6 

ปัตตำนี 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช      
บรมนำถบพิตร  ณ วัดตำนีนรสโมสร พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร        
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร ณ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ วัดตำนีนรสโมสร                           
พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 

20 
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5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  
ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนศิลปวัฒนธรรม หน้ำศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี 
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ”  ณ ฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนปิยำมุมัง หมู่ที่ 3 
ต ำบลปิยำมุมัง อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดตำนีนรสโมสร     
พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจ ำปี 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนเดขะปัตตนนำนุกูล อ ำเภอเมือง
ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ รวมใจภักดิ์ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ  ณ ห้องประชุมลำนสำนฝัน ชั้น 3 TK Park Pattani (อุทยำน      
กำรเรียนรู้ปัตตำนี)  อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี  เมื่อวันที่          
5 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ ลำนศิลปวัฒนธรรม อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ มัสยิดกลำงจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 18 ธั นวำคม    
พ.ศ. 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดตำนีนรสโมสร พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี 
เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563 
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15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ สุสำนพี่เณร ต ำบลพิเทน อ ำเภอทุ่งยำงแดง 
จังหวัดปัตตำนี  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดตำนีนรสโมสร พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ประจ ำปี 2564  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี  เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพล และสิ่งของพระรำชทำน แด่พระภิกษุ สำมเณร ในกำรสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564 ณ วัดรำษฎร์บูรณะ 
(วัดช้ำงไห้)  ต ำบลควนโนรี  อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564 
19. เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำพัฒนำ เนื่องในวันส ำคัญของชำติไทย ณ วัดรำษฎร์บูรณะ (วัดช้ำงไห้)  ต ำบลควนโนรี  อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตต ำนี                   
เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 

พังงำ 1. เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                          
บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมรำชสีห์  ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ  ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ หอประชุมรำชสีห์  ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ  ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ                 
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว  ณ วัดสุวรรณคูหำ ต ำบลกระโสม อ ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนท้ำยช้ำง ต ำบลท้ำย ช้ำง 
อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
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5. เข้ำร่วมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ ณ วัดควนกะไหล ต ำบลกะไหล  อ ำเภอตะกั่วทุ่ง   
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำด และปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และ     
วันพ่อแห่งชำติ  ณ บริเวณสวนอนุสรณ์สินำมิ บ้ำนน้ ำเค็ม ต ำบลบำงม่วง อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร พิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ ห้องประชุมศูนย์รำชกำร
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และสวดถวำยพระพรชัยมงคล  ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง ต ำบลถ้ ำน้ ำผุด อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ       
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง หมู่ที่ 11 อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ จ ำนวน 19 รูป  เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองพังงำ  
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
11. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองพังงำ   
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ หอประชุมจ ำปูน ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
13. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์   
ณ หอประชุมจ ำปูน  ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำเมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๔        
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ บริเวณ     
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๔   
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ หน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ในพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต                         
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ณ หอประชุมจ ำปูน ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๔ 
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16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ         
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
17. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ บริเวณคลองพังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ  
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
18. เข้ำร่วมพิธีวำงศิลำฤกษ์สถำนที่ก่อสร้ำงอนุสำวรีย์สำมพระยำบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้ำเมืองพังงำ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นสิริมงคลของประชำชน
ชำวจังหวัดพังงำ ณ บริเวณหน้ำจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
19. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๔ ปี พระราชทานธงชาติไทย เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณลานเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
20. เข้าร่วมมอบเตียงกระดาษส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 จ านวน ๑๐๐ ชุด  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔        
21. เข้าร่วมเดินทางไปฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม ให้กับราษฏรกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ณ ศาลา
ประชาคมอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

พัทลุง 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร  ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร ณ คลองเลียบทำงรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้ำนดอนแบก ต ำบลปรำงหมู่ อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมน ำถบพิตร                      
ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 

14 



~ 78 ~ 
 

ศูนย์ / กอง / 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

5. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันพระรำชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินททรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำนุสำวรีย์   
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพำนพุ่มน้อมร ำลึก เนื่องในวันพระรำชสมภพ  ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินททรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำนุสำวรีย์     
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ วัดจรณำรำม หมู่ที่ 3 ต ำบลหำนโพธิ์ อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง                  
เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ หน้ำศำลำกลำงจังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงท ำควำมสะอำด บริเวณเส้นทำงรถไฟ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล  
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดจินตำวำส ต ำบลต ำนำน อ ำเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดจินตำวำส ต ำบลต ำนำน  อ ำเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563 
13. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประขำชน  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต หมู่ที่ 12 ต ำบลต ำนำน อ ำเภอเมืองพัท ลุง                
จังหวัดพัทลุง เมือวันที่ 24 ธันวำคม 2563 
14. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประขำชน  ณ วัดเขำวงก์  หมู่ที่ 2 ต ำบลกงหรำ อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง เมื่ อวันที่ 
14 มกรำคม 2564 
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ภูเก็ต 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
ณ บริเวณเกำะมะพร้ำว หมูที่ 6 ต ำบลเกำะแก้ว อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช            
บรมนำถบพิตร  ณ ศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภู มิพลอดุลยเดชมหำรำช                       
บรมนำถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต  ต ำบลรัษฏำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล                   
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ ถนนหมำยเลข 4027 ท่ำเรือ - เมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำคลอก อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่                        
13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกป่ำชำยเลน เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ซอยก ำไล
ทอง หมู่ที่ 7 ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม2563 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ โรงเรียน เฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ โรงเรียน             
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมกิจกรรม ภูเก็ต กรีน เดย์ – ร่วมใจชำวภูเก็ต ท ำควำมสะอำดเกำะ ณ สวนสำธำรณะสะพำนหิน ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต                    
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ  เบื้องหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ ศำลำกลำง
จังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ”  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
ป่ำชำยเลนบ้ำนอ่ำวมะขำม (ซอยก ำไลทอง 1)  หมู่ที่ 7 ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
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11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” ณ ห้องแคแสด 3-4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที 14 พฤศจิกำยน 2563 
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง) ต ำบล สำคู   
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่ หัว       
ณ โรงเรียนเทศบำลปลูกปัญญำในพระอุปถัมภ์ฯ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดลัฎฐิวนำรำม  ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
15. เข้ำร่วมงำนสืบชะตำป่ำต้นน้ ำ – ฉลองฝำยมีชีวิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในมหำมงคล 5 ธันวำมหำรำช ณ ป่ำต้นน้ ำพระธำตุภูหว้ำรัตนคีรี 
ส ำนักสงฆ์วัดป่ำเทสรังสี (ธ) ต ำบลกระทู้ อ ำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 
16. เข้ำร่วมพิธีมหำมงคลรวมศำสนำ น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง)  ต ำบลสำคู อ ำเภอถลำง 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 
17. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563  ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัย รำชภัฎ
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ  และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จ                    
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ วัดเทพวนำรำม ต ำบลศรีสุนทร อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกป่ำชำยเลน เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ บ้ำนท่ำมะพร้ำว หมู่ที่ 10 ต ำบลเทพกระษัตรี อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
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21. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบ ำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง)  ต ำบลสำคู อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่   
12 ธันวำคม 2563 
23. เข้ำร่วมกิจกรรม เดินสำมัคคี ท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ณ สวนสำธำรณะสะพำนหิน เทศบำลนครภูเก็ต อ ำ เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกำศยกย่องชุมชน องค์กร อ ำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์รำชกำรจังหวัดภูเก็ ต     
(แห่งใหม่)  ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สดหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรำ พุทธสโร  
โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติฯ  ภำยใต้กิจกรรม “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” ณ บริเวณป่ำชำยเลน       
บ้ำนป่ำหล่ำย หมู่ที่ 3  ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
27. เข้ำร่วมพิธีส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2564  ณ วัดมงคลนิมิตร พระอำรำมหลวง ต ำบลตลำดใหญ่                
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
28. เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนำ และเวียนเทียน เนื่องในวันมำฆบูชำ  ณ วัดมงคลนิมิตร พระอำรำมหลวง ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
29. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ณ พลับพลำที่ประทับ สะพำนหิน อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 
30. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน      
กำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ ห้องประชุมอำคำรฝึกอบรม สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 21 ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
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31. เข้ำร่วมพิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้ำเมืองถลำง จ ำนวน 42 รูป พร้อมจัดงำนสดุดีท้ำวเทพกระษัตรี ท้ำวศรีสุนทร 
ประจ ำปี 2564  ณ วัดเทพวนำรำม (ม่ำหนิก) ต ำบลศรีสุนทร อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2564 
32. เข้ำร่วมพิธีถวำยภัตตำหำรเพลและสิ่งของพระรำชทำนแด่พระภิกษุสำมเณร ในกำรสอบบำลีสนำมหลวง ประจ ำปี 2564  ณ วัดวิชิตสังฆำรำม 
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 
33. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงปู่ย่ำตำยำย บรรพชนผู้กล้ำเมืองถลำง  ณ วัดม่วงโกรมำรภัจจ์ อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 
34. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีสดุดีวีรกรรมท้ำวเทพกระษัตรี ท้ำวศรีสุนทร  ณ อนุสรณ์สถำนเมืองถลำง ต ำบลเทพกระษัตรี อ ำเภอถลำง                
จงัหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2564 
35. เข้ำร่วมเปิดงำน “สดุดีท้ำวเทพกระษัตรี ท้ำวศรีสุนทร ประจ ำปี 2564  และกำรแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศำสตร์ ท้ำวเทพกระษัตรี          
ท้ำวศรีสุนทร  ณ  อนุสรณ์สถำนเมืองถลำง  ต ำบลเทพกระษัตรี อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2564 
36. เข้ำร่วมพิธีพลี ไม้พะยูง เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของฐำนองค์เสำหลักเมือง ในโครงกำรบูรณะปรับปรุงศำลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่)        
ณ  สวนป่ำบำงขนุน ต ำบลเทพกระษัตรี อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2564 
37. เข้ำร่วมพิธีพลีไม้ ต้นมะขำม โครงกำรบูรณะปรับปรุงศำลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) เพ่ือใช้เป็ นส่วนประกอบในกำรจัดสร้ำง                        
องค์เสำหลักเมือง  ณ บริเวณจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต  ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2564 
38. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ประจ ำปี 2564 ณ หอประชุมพลวงพ่อเพรำ พุทธสโร 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
39. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสมหำมงคลวันคล้ำย                    
วันประสูติ ณ ศำลำปฏิบัติธรรม วัดมงคลวรำรำม (วัดในยำง) ต ำบลสำคู อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2564 
40. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธำตุเจดีย์เทสรังสีญำณสัมปันโรนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ 
พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ พระธำตุเจดีย์เทสรังสีญำณสัมปันโนนุสรณ์ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศำล) ต ำบลตลำดใหญ่ 
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 
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41. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐำนดินมงคลโครงกำรบูรณะปรับปรุงศำลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) ณ วัดมงคลนิมิต พระอำรำมหลวง 
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 

ยะลำ 1. เข้ำร่วมบริจำคข้ำวสำร อำหำรแห้ง แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ต ำบลละแอ อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2564 
2. เข้ำร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิต ปันโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ณ ห้องประชุมฮำลำบำลำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ        
ตำมอัธยำศัย จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม ถวำยรำชสักกำระ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช     
บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ณ ห้องอบรม กองร้อยอำวุธเบำที่ 1 กองพันทหำรรำบ
ที่ 2  กรมทหำรรำบที่ 152  ค่ำยพระยำเดชำนุชิต ต ำบลวังพญำ อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 
4. เข้ำร่วมถวำยพำนดอกไม้ ในงำนรัฐพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุม     
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ อำคำร 3 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ เมื่อวันที่              
25 เมษำยน 2564 
6. เข้ำร่วมพิธีสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์ (รัชกำลที่ 5)  ณ สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก จังหวัดยะลำ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 
7. เข้ำร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองยะลำ ณ บริเวณศำลหลักเมืองยะลำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 
8. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ บริเวณโถงหน้ำ ห้องประชุมศรียะ ลำ 
อำคำร 3 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 

8 

สงขลำ 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร        
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวั ดสงขลำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม  
พ.ศ. 2563 
 2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 89 วินำที ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ      
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 

18 
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3. เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี ในนำมกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ วัดท ำเนียบธรรมำรำม หมู่ที่ 6 ต ำบลสะบ้ำย้อย อ ำเภอ
สะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศทักษิณ ต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ วัดโพธิ์ปฐมำ วำส    
พระอำรำมหลวง ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำ         
บรมรำชชนนี  ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
7. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม   
ชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมืองสงขลำ 
จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยบังคมหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ 
อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
9. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
10. เข้ำร่วมกิจกรรมท ำวัตรเย็น เจริญจิตภำวนำ ฟังธรรมเทศนำ และพิธีเวียนเทียน ในกำรจัดง ำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรแผยแพร่พระพุทธศำสนำ      
เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ  ณ วัดโพธิ์ปฐมำวำส พระอำรำมหลวง ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 
11. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน  ณ พระธำตุหลวงเขำตังกวน เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564 
12. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร บรรพชนคนสงขลำ 15 อ ำเภอ และอ ำเภอเมืองสงขลำ ณ ถนนนำงงำม หน้ำศำลเจ้ำพ่อหลักเมืองสงขลำ เมื่อวันที่                
10 มีนำคม 2564 
13. เข้ำร่วมพิธีสมโภชเสำหลักเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลเมืองสงขลำ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 
14. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนโครงกำรสืบสำนอัตลักษณ์เมืองสงขลำ ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ สงขลำ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 
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15. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร อำสำสมัครคุมประพฤติ ท ำควำมดี ด้วยหัวใจ “บริจำคโลหิต เพ่ือกำรกุศล เนื่องในวันอำสำสมัครคุมประพฤติ ”             
ณ  หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ  เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564 
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้เครื่องรำชสักกำระ  เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบ รม
รำชวงศ์  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระพระอนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีรำเมศวร์ ณ พระอนุสำวรี ย์ 
บริเวณเขำน้อย อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2564 
18. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อ ำเภอเมืองสงขลำ 
จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 

สตูล 1. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป   เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                  
บรมนำถบพิตร  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คู คลอง เพ่ือถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องใน                  
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร ณ บริเวณฝำยคลองท่ำแพร อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  หมู่ที่ 3 ต ำบลควนโดน อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
4. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563 
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์ผ้ำกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2563  ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2563  ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง  ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 
17 ตุลำคม 2563 

33 
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7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในโอกำสวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว  ณ วัดป่ำมะนังชโลธำร (ผัง 20) ต ำบลนิคมพัฒนำ อ ำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 
8. เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  จ ำนวน 25 รูป  เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี                 
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่ม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรม รำชชนนี  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ        
80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำเบื้องหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ค่ำยสมันตรัฐบุรินทร์ 
อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดสำธำรณูปโภค เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ณ บริเวณท่ีตั้งประปำหมู่บ้ำน (บ้ำนป่ำเสม็ด)  หมู่ที่ 2  ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
12.เข้ำร่วมพิธีสวดมนต์ และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล      
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563 
13. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด และถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกี ยรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                        
บรมนำถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
14. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดควนกำหลง (ซอย 4) อ ำเภอควนกำหลง 
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
15. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์  เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดอุไดพัฒนำวำส ต ำบลอุไดเจริญ                      
อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดบริเวณสวนสำธำรณะ เทศบำลต ำบลก ำแพง อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่                   
25 พฤศจิกำยน 2563 
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17. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์  เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดดุลยำรำม ต ำบลฉลุง อ ำเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
18. เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติธรรมถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร  ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม ต ำบลควนโพธิ์ อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 2-3 ธันวำคม 2563 
19. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร  ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
20. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่ม และพิธีถวำยบังคม เพ่ือน้อมร ำลึกและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ                    
พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่                        
5 ธันวำคม 2563 
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คู คลอง เพ่ือถวำยพระรำชกุศล และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณ
หน้ำมัสยิดดำรุลมูฮิบบะฮ์ ต ำบลฉลุง อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
22. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง ต ำบล พิมำน 
อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
23. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563 
24. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดทุ่งขมิ้น ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน อ ำ เภอทุ่งหว้ำ 
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563 
25. เข้ำร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  ณ วัดนิคมพัฒนำ ต ำบลนิคมพัฒนำ อ ำเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2563 
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26. เข้ำร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดสตูล “รักษ์ปฐพี คืนชีวิต ที่หลำกหลำยให้ผืนดิน” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วิทยำเขตสตูล     
อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563 
27. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือถวำยและน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ บริ เวณ      
จุดชมวิวชำยหำดปำกนำรำ (ลำน 18 ล้ำน)  อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เก็บขยะ ณ สวนสำธำรณะเขำโต๊ะพญำวัง ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 
29. เข้ำร่วมกิจกรรมเทศน์มหำชำติเวสสันดรชำดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                 
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ณ วัดชนำธิปเฉลิม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
30. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และ
วันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
31. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจ ำปี 2564 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
32. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1                 
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 
33. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง                         
ณ วัดดุลยำรำม ต ำบลฉลุง อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2564 

สุรำษฎร์ธำนี 1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “จิตอำสำพัฒนำวัดบำงใบไม้ ตลำดน้ ำประชำรัฐ ต ำบลบำงใบไม้” เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย  ณ ตลำดน้ ำประชำรัฐ ต ำบลบำงไทร อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
2. เข้ำร่วมพิธีสมโภชผ้ำห่มพระธำตุศรีสุรำษฎร์ เนื่องในโอกำสงำนแห่ผ้ำพระธำตุศรีสุรำษฎร์ ธรรมชำติเขำท่ำเพชร ครั้งที่ 11 ประจ ำปี 256 4                   
ณ  บริเวณศำลหลักเมือง ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564 
3. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ประจ ำปี 2564  ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมภำคใต้
ตอนบน  ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 
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4. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร และถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมภำคใต้ตอนบน  ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 
5. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี วันที่ระลึก พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุม
ภำคใต้ตอนบน  ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรมหำรำช ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมภำคใต้
ตอนบน  ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ณ โครงกำรจุฬำภรณ์พัฒนำ 8  ต ำบลล ำพูน อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 4 กรกฏำคม 2564 
8. เข้ำร่วมพิธีเปิด “โครงกำรผลิตรถสำมล้อโยก – รถเข็น และมอบรถสำมล้อโยกคนพิกำร” ณ สมำคมคนพิกำร ต ำบลบำงใบไม้ อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์
ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2564 
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