
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ส านักบริหารกลาง  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384 



 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย  

คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 

ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม                
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยมี
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 

3. เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน                         

ให้มีวินัย และป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย 

และมีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน

องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  2    พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  3    เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม                  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) บรรลุ
วัตถุประสงค์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักการ 

เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มี
วินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วิสัยทัศน์ 

“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการ
ทุจริต” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพื่อเสริมสร้างให้
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่ ง ช า ติ ทุ กคน  มี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงการ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ฐ า น
ความคิดให้ เห็นแก่
ประโยชน์สาธารณะ 
 
2. เพื่อให้ข้าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่ ของ
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แ ห่ ง ช า ติ ทุ ก ค น 
ต ร ะ ห นั ก รู้ ถึ ง
ผลกระทบจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ไม่ยอมรับการทุจรติ 

1. โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1. จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

สพก. 
 

2.  โ ครงการ เสริ มสร้ า ง
จิตส านึ กต่ อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

อย่างน้อย 
4 กิจกรรม 

สพก./ 
สบก.(กกจ.) 

3. การจัดท าบอร์ด “NSO 
โ ป ร่ ง ใ ส ”  เพื่ อ เ ผ ยแพร่
เ อ ก ส า ร เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

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

อย่างน้อย 
50 

หน่วยงาน 
 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4. โครงการจัดท าสื่อรณรงค์
ใน เ รื่ อ ง  วิ นั ย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพื่อเผยแพร ่

4. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

สบก.(กนต.)/ 
กจธ./สพก. 

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

5. จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

60 
กิจกรรม 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6. โครงการส่ ง เสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

สพบ./กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความแข็งแกร่งให้แก่
องค์กรในการต่อต้าน
การทุจริต 
 
2. เพื่อพัฒนา การ
ปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1. โครงการจัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของ
ส านักงาน ก.พ. 

1 .  ระดั บความส า เ ร็ จ            
ของการด าเนินการตาม
โครงการจัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใส 4 มิติ 13 
ตัวชี้วัด 
 

5 คะแนน กจธ. 
 
 

2 .  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส               
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                 
(Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

2. ระดับความส าเร็จ                  
ของการด าเนินการตาม
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 70 กจธ. 
 

3 .  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม                       
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร
บริหารงานบุคคล 
 

3 .  ระดั บความส า เ ร็ จ             
ของจ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส      
ในกระบวนการสรรหา 
บรรจุ  แต่ งตั้ ง  โยกย้ าย  
ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี
ความชอบ 
 

0 สบก.(กกจ.) 

4. โครงการยกย่องเชิดชูคน
ดีศรี สสช. 
     - กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
     - กิจกรรมคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

4. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 

สบก.(กกจ.) 
 

กจธ. 

5. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
หน่วยงานและสาธารณชน 

 

7. จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่การแสดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพื่ อ เสริ มสร้ า ง     
องค์ความรู้  ทักษะ 
แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ใ น               
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต
ใ ห้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร               
และเจ้ าหน้าที่ ของ
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ 
 
2. เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห้
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แ ห่ ง ช า ติ ทุ ก ค น                    
ให้มีวินัยและป้องกัน
มิให้มีการกระท าผิด
วินัย 
 

1 .  โ ค ร ง ก า ร อบ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่ เข้าร่วม
โครงการ 

300 คน กจธ. 

2.  โครงการอบรมเรื่ อ ง 
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

2. จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่ เข้าร่วม
โครงการ 

500 คน สพบ. 

3 .  โ ค ร ง ก า รอบรม เพื่ อ
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระท าผิดวินัยให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม ่

3. จ านวนครั้งของการจัด
อบรมเพื่อเสริมสร้างวินัย
และป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย    
ปีละ                   

1 ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

4. โครงการเผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 

4. จ านวนครั้ งของการ
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ
เสริมสร้างและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 

อย่างน้อย
เดือนละ               
1 ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

5. โครงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กรเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

5 .  จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

120 คน กจธ. 

5.  จั ดแคมเปญ “Digital 
Thinking Knockdoor” 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ใ ห้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ในเรื่อง 
    - การปรับฐานความคิด 
    - ระเบียบผลประโยชน์              
ทับซ้อน 
    - การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
    - ป ระ มวล จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาข้าราชการ สสช. 
 

5. จ านวนเจ้าหน้าที่ของ 
สสช. เข้าใจระบบ Digital 
Thinking 

2 ศูนย์ 
10 ส านัก 
3 กลุ่มงาน 

กจธ. 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม               
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่ งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบ            
6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทกุคน มี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้เห็นแก่
ประโยชน์
สาธารณะ 
 
2. เพื่อให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่อง
ส านักงานสถิติ
แห่งชาตทิุกคน 
ตระหนักรู้ถึงผล 
กระทบจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
และไม่ยอมรับการ
ทุจริต 
 
 

1. โครงการ สสช. 
ปันรัก ปันสุข 

1. จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 

สพก. 
 

อย่างน้อย 
ปีละ               

2 คร้ัง 

5 คร้ัง 1.1 จัดกิจกรรม                  
“ชวนน้องหนู เรียนรู้สถิติ” 
ในวันเด็กแหง่ชาติ                     
ณ ศูนย์ราชการเฉลิม                
พระเกียรติ อาคารบี               
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2560 
1.2 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ น าถุงยังชีพ 
สิ่งของ น้ าดื่ม ข้าวสาร
อาหารแห้ง มอบให้แก่
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
ภาคใต้ (ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลงุ 
สงขลา และตรัง) เมื่อวันที่ 
23–26 มกราคม 2560 
1.3 จัดกิจกรรมบริจาคยา            
ที่ยังไมห่มดอายุ มอบให้
โรงพยาบาลอุ้มผาง       
จังหวัดตาก ภายใต้
โครงการ “สุจริตตามรอย
พ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” 
ตัง้แต่วันที่ 26 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่                        
21 มีนาคม 2560 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

1.4 กิจกรรมมอบก าลังใจ
ให้ผู้สูงอายุ ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิม 
ราชกุมารี (หลวงพ่อเป่ิน
อุปถัมภ์) ต าบลวัดส าโรง 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่                
21 เมษายน 2560 
1.5 ผู้บริหารพร้อม
ข้าราชการ น ากระเช้า
ดอกไม้ไปมอบให้ผู้ป่วย ณ 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ 
ในวันสถาปนาส านักงานฯ 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
 

2. โครงการ
เสริมสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการใน
โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกฯ 

สพก./ 
สบก.(กกจ.) 

อย่างน้อย  
4 กิจกรรม 

14 
กิจกรรม 

2.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา 
ประดิษฐานพระบรม             
ฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ                     
พระปรมินทรมหาภูมิพล             
อดุลยเดช พร้อมเคร่ือง
ทองน้อย และจัดท าบอร์ด
พระราชประวัติเพื่อแสดง
ความอาลัยและเพื่อร่วม
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์           
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 
2.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธี   
ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ                  
พระปรมินทรมหาภูมิพล              
อดุลยเดช ณ บริเวณลาน
ผู้บริหาร ชั้น 4 ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่    
19 ตุลาคม 2559 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพล              
อดุลยเดช ณ พระที่น่ังดุสิต
มหาปราสาท เมื่อวันที่   
23 ตุลาคม 2559, วันที่ 
12 พฤศจิกายน 2559, 
วันที่ 2 ธันวาคม 2559, 
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 
2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธถีวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับกระทรวงดิจิทัลฯ ณ วัด
มณีชลขันฑ์ จังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 
2.5 ผู้บริหารและ
ข้าราชการ ส านักงาน            
สถิติแห่งชาต ิเข้าร่วมงาน
รวมพลังแห่งความภักดี 
เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จ                     
พระปรมินทรมหาภูมิพล              
อดุลยเดช ณ ลานอเนก 
ประสงค์ ชั้น 2 อาคาร              
รัฐประศาสนภักดี เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 
2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
เข้าร่วมพธิีบ าเพญ็อทุิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
เน่ืองในวันคล้ายวัน                  
พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ                  
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เมื่อวันที่                 
4 ธันวาคม 2559 
 



- 8 - 
 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

2.7 ส านักงาน                   
สถิติแห่งชาตเิป็นเจ้าภาพ
และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก เฉลิม             
พระเกียรติฯ พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากร        
เกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
2.8 ส านักงาน                    
สถิติแห่งชาติ ร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลฯ                    
จัดกิจกรรมท าดีถวาย                 
ในหลวง รัชกาลที่ 9               
น าเคร่ืองอุปโภคบริโภคไป
แจกจ่ายให้ประชาชนที่มา
ถวายบังคมพระบรมศพ 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2559 
2.9 ผู้บริหาร ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมลงนาม
ถวายพระพร                         
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
มหาวชิราลงกรณ์                 
บดินทรเทพวรางกูร                 
เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2560 ณ 
พระบรมมหาราชวัง เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2560 
2.10 จัดกิจกรรมท าบุญ
เลี้ยงพระ ท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2560 
ภายใต้กิจกรรม “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพือ่
แผ่นดิน”  
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

2.11 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สถิติแห่งชาต ิเข้าร่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลสตมวาร                 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพล                    
อดุลยเดช (100 วัน)               
และร่วมกิจกรรมแปร
อักษรเป็นเลข 9 ณ                  
ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 
อาคารรัฐประศาสนภักดี 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2560 
2.12 ผู้บริหาร ส านักงาน
สถิติแหง่ชาติ เฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                 
รัชกาลที่ 10 เน่ืองใน              
พระราชพิธีสงกรานต์               
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 
2560 
2.13 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สถิติแห่งชาต ิเข้าร่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพล            
อดุลยเดช และพิธี                
เจริญพระพุทธมนต์                    
ตักบาตรพระสงฆ์                 
236 รูป ในงานภายใต้             
ร่มพระบารมี 235 ปี               
กรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่วันที่ 
21 เมษายน 2560 
2.14 จัดกิจกรรมพาไป              
ดูงานสวนจิตรลดา                
ภายใต้กิจกรรม “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพือ่
แผ่นดิน” เมื่อวันที่                  
18 พฤษภาคม 2560 
และ 4 กรกฎาคม 2560 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

3. การจัดท าบอร์ด 
“NSO โปร่งใส” 
เพื่อเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับ
เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

3. จ านวน
หน่วยงานที่ได้
ด าเนินการ
จัดท าบอร์ด  
“NSO 
โปร่งใส” 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

อย่างน้อย 
50 

หน่วยงาน 
 

81  
หน่วยงาน 

 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง  

13 
หน่วยงาน 

ส่วน
ภูมิภาค 

68 
หน่วยงาน) 

 

3. ศูนย์/ส านัก/                    
กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 
ด าเนินการจัดท าบอร์ด 
“NSO โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่เกี่ยวกับเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม                
การป้องกันการทุจริต 

4. โครงการจัดท า
สื่อรณรงค์ในเร่ือง 
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อเผยแพร่ 

4. จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและ
การป้องกันการ
ทุจริต 
 

สบก.(กนต)./ 
กจธ./ 
สพก. 

อย่างน้อย 
 3 

ช่องทาง 

5 ช่องทาง 4.1 หนังสือแจ้งเวียน 
เร่ืองต่างๆ ดังน้ี 
4.1.1 เร่ืองเผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย เดือน
ละคร้ัง 
4.1.2 จุลสาร “บอกข่าว
เล่าเร่ือง” เดือนละคร้ัง 
4.1.3 โปสเตอร์ เร่ือง
ค่านิยมการให้และรับ
ของขวัญในช่วงเทศกาล                        
ปีใหม่ 
4.1.4 คู่มือระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ        
ว่าด้วยการป้องกันการ               
มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
ของบุคลากรในการ            
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ                
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4.1.5 ประกาศส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เร่ือง 
นโยบาย/มาตรการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

4.2 ลงเว็บไซต์ nso.go.th 
และเว็บอินทราเน็ท  
webintranet.nso. go.th 
4.3 ติดที่บอร์ด NSO 
โปร่งใส 
4.4 ลงใน Facebook 
NSO Stopcurruption 
4.5 ปิดประกาศที่เคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือ 
 
 

5. โครงการหน่ึง
หน่วยงานหน่ึง
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

5. จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการใน
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

60 
กิจกรรม 

363 
กิจกรรม 

5. ศูนย์/ส านัก/                           
กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ
ส านักงานสถิติจังหวัด                    
ได้จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ                             
ดังมีรายละเอียด                               
ตามเอกสารแนบท้าย 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริม
การด าเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. จ านวนคร้ัง
ของการจัด
กิจกรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สพบ./ 
กจธ. 

อย่างน้อย
ปีละคร้ัง 

1 คร้ัง 6. จัดอบรมหลักสูตร              
การเสริมสร้างสมรรถนะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความ                 
ก้าวหน้าในชีวิตราชการ 
จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 
111 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ให้แก่องค์กรใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
 
2. เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. โครงการจัดท า
มาตรฐานความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 4 มิติ 
13 ตัวชี้วัด ของ
ส านักงาน ก.พ. 

1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการตาม
โครงการจัดท า
มาตรฐานความ
โปร่งใส 4 มิติ 
13 ตัวชี้วัด 

กจธ. 5 คะแนน - 1. ปีน้ีไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักงาน 
ก.พ. ได้บูรณาการโครงการ
จัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
กับโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐแล้ว 

2. โครงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
& Transparency 
Assessment – 
ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการตาม
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

กจธ. 
 

ร้อยละ 
70 

- 2. เน่ืองจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)               
ใช้เคร่ืองมือในการวัด               
3 เคร่ืองมือ คือ                             
    1. Internal                                
    2. External  และ                      
    3. Evidence-based 
ส าหรับคะแนน          
Evidence-based  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ                
ได้ 100 คะแนน                   
ส่วนคะแนนในภาพรวม               
ทั้ง 3 เคร่ืองมือ ส านักงาน 
ป.ป.ช. จะแจ้งให้ทราบ
ภายในเดือนสิงหาคม 
2560 

3. โครงการส่งเสริม              
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 
 

3. จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับความ
ไม่โปร่งใสใน
กระบวน การ
สรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง 
โยกย้าย                 
การพิจารณา
ความดี
ความชอบ 
 

สบก.(กกจ.) 0  3. มีการจัดท าแผนควบคุม
ภายในของโครงการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน    
การบริหารงานบุคคล 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

4. โครงการยกย่อง
เชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - กิจกรรมคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติตน
ชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

4. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการ               
ยกย่องคนด ี             
ศรี สสช. 

 
 
 
 
 
 
 

สบก.(กกจ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กจธ. 

 
 
 
 
 
 
 

ปีละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปีละคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

ปีละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปีละคร้ัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1 ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559                  
ซ่ึงผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
- นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน  
นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ                                
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- นายภาณุวัฒน์ กรัณย์
รัชต์ธร  
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส                      
ส านักบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ 
 
4.2 ด าเนินการคัดเลือก            
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2560                  
ซ่ึงผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
- นางสาวสีวลี เก้าเอ ี้ยน 
นักวิชาการสถิติช านาญการ                             
ส านักสถิติเศรษฐกิจและ
สังคม 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

 5. ผู้บริหารมีการ
แสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการ
ทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและ
สาธารณชน 

5. จ านวน
ช่องทางในการ
เผยแพร่การ
แสดงเจตจ านง
ในการต่อต้าน
การทุจริต 

กจธ. อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

7 ช่องทาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2560 ผู้บริหารพร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการทุจริต 
ภายใต้โครงการ “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพือ่
แผ่นดิน” และน าเผยแพร่
ตามช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
5.1 เว็บไซต์ส านักงาน 
สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 
5.2 เว็บอินทราเน็ท
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
webintranet.nso.go.th 
5.3 เว็บไซต์กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ethics.nso.go.th 
5.4 หนังสือพิมพ์                 
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันเสาร์               
ที่ 21 มกราคม 2560 
5.5 Facebook                    
NSO Stopcorruption 
5.6 Facebook       
Prgroup-Nso 
5.7 Youtube                   
NSO Stopcorruption  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ
2. เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทกุคน ให้
มีวินัยและป้องกัน
มิให้มีการกระท า
ผิดวินัย 

1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ือง 
การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์                 
ทับซ้อน 

1. จ านวน
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

กจธ. 300 คน 1,166 
คน 

1. ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ” ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ 
VDO Conference 
บรรยายโดยนางปนัดดา 
สุขข า ผู้อ านวยการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จริยธรรม เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 

2. โครงการอบรม
เร่ือง คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. จ านวน
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สพบ. 500 คน 312 คน 2.1 จัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักบริหาร
ระดับกลาง จ านวน 2 
รุ่น รวมทั้งสิ้น 128 คน 
2.2 จัดอบรมเครือข่าย
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
จ านวน 73 คน 
2.3 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการ                     
เสริมสร้างสมรรถนะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความ 
ก้าวหน้าในชีวิตราชการ 
จ านวน 111 คน 

3. โครงการอบรม
เพื่อเสริมสร้างวินัย
และป้องกันการ
กระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

3. จ านวนคร้ัง
ของการจัด
อบรมเพื่อ
เสริมสร้างวินัย
และป้องกัน
การทุจริต 

สบก.(กนต.) อย่างน้อย 
ปีละ  

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 3. จัดอบรมหลักสูตร การ
ปฐมนิเทศขา้ราชการใหม่  
- หัวขอ้ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  
- หัวขอ้ การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หัวขอ้ การเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระท าผดิวินัย 
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน  22 คน เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

4. โครงการเผยแพร่
ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างและ
ป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 

4. จ านวนคร้ัง
ของการ
เผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้าง
และป้องกัน
การกระท าผิด
วินัย 

สบก.(กนต.) อย่างน้อย
เดือนละ  
1 คร้ัง 

เดือนละ  
1 คร้ัง 

4. การเผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยแก่บุคลากรใน
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ตามหนังสือแจ้งเวียน
เลขที่ 01.8/(59/480) 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 – มีนาคม 
2560 จ านวน 6 คร้ัง 
 

5. โครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองค์กรเร่ือง การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

5. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการเร่ือง
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

กจธ. 120 คน 165 คน 5.1 จัดอบรม                       
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment – ITA) 
ให้แก่คณะท างาน
ประเมินคุณธรรม                  
และความโปร่งใสใน               
การด าเนินงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2560 
จ านวน  45 คน 
5.2 ให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เร่ือง 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment – ITA) 
ก่อนการเก็บขอ้มูลตาม
แบบส ารวจ Internal 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2560 จ านวน 120 คน 
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เป้าประสงค ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

5. จัดแคมเปญ 
“Digital Thinking 
Knockdoor” เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
ในเร่ือง 
- การปรับฐาน
ความคิด 
- ระเบียบผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
- การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
- ประมวลจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ 
สสช. 
 

5. จ านวน
เจ้าหน้าที่ของ 
สสช. เข้าใจ
ระบบ Digital 
Thinking 

กจธ. 2 ศูนย์ 
10 ส านัก 
3 กลุ่มงาน 

- 5. ยังไม่ได้ด าเนินการใน
รอบ 6 เดือนแรก 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบ                
6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ มีทั้งหมด                     
6 กิจกรรม/โครงการ ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดภายใน 6 เดือนแรก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    
มีทั้งหมด 5 กิจกรรม/โครงการ มี 2 โครงการ คือ โครงการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้                      
4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของส านักงาน ก.พ. ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากส านักงาน ก.พ. แจ้งว่าโครงการดังกล่าว                   
ได้น ามาบูรณาการร่วมกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment – ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ส่วนโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) 
ผลคะแนนในภาพรวม ส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม 2560 ส าหรับผลคะแนน 
Evidence-based หลักฐานเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ 100 
คะแนนเต็ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 5 กิจกรรม/โครงการ 
มีโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และโครงการจัด
แคมเปญ “Digital Thinking Knockdoor” ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย                 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3       
(พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ                     
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆด้วย   

ในการนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ส านักบริหารกลาง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม           
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยน ากิจกรรม/
โครงการ ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 มาปรับให้เข้ากับ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้แจ้งเวียนให้ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. แสดงความคิดเห็น                     
ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติลงนาม ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติได้ลงนามใน                  
แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่                         
ในเว็บไซต์ ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – ตุลาคม 2560)                  
กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ส านักบริหารกลาง จึงขอให้ศูนย์/ส านัก และส านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่ า นิ ย มร่ ว มต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต  มี จิ ต ส า นึ ก
สาธารณะและสามารถ
แ ย ก แ ย ะ ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
สร้างกระบวนการกล่อม
เกลาทางสั งคมในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
2. บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ใน
การผลัก ดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
3. เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไ ม่ เพิก เฉยต่ อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่ ว มต้ านทุ จ ริ ต ในทุ ก
รูปแบบ 

1. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข  อย่างน้อย 
ปีละ 2 
กิจกรรม 

 

สพก.(ปชส.) 
 

2. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

2. โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
ต่ อ ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย ์

อย่างน้อย 
ปีละ 4 
กิจกรรม 

 

สพก.(ปชส.)/ 
สบก.(กกจ.) 

3. จ านวนหน่วยงานที่
ไ ด้ ด า เนิ นการ จัดท า
บอร์ด “NSO โปร่งใส” 

3 .  ก า ร จั ด ท า บอ ร์ ด  “ NSO 
โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย 
50  

หน่วยงาน 

ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

4. จ านวนช่องทางการ
เ ผ ยแ พร่ สื่ อ รณ ร ง ค์                 
ในเรื่องวินัย คุณธรรม 
จริ ย ธ ร รม  และกา ร
ป้องกันการทุจริต 
 

4. โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ใน
เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตเพื่อ
เผยแพร่ 
 

อย่างน้อย 
1 

ช่องทาง 

สบก.(กนต.)/ 
กจธ./ 

สพก.(ปชส.) 

5. จ านวนกิจกรรม                 
ที่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ใ น
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม 
 

5.  โครงการหนึ่ งหน่ วยงาน               
หนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

50 
กิจกรรม 

ศูนย์/ส านัก/
ส านักงานสถิติ

จังหวัด 

6 .  จ า น วนค รั้ ง ขอ ง                
การจัดกิ จกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

6. โครงการประยุกต์หลักปรัชญา
ของ เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง เ ป็ น
เครื่องมือต้านทุจริต 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สพบ./ 
กจธ. 

7. จ านวนครั้งของการ                 
จั ด อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร                    
“การเสริมสร้ างวินัย 
และป้องกันการกระท า
ผิดวินัยให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่” 
 

7.  โครงการอบรมหลั กสู ตร                  
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกัน               
ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด วิ นั ย ใ ห้ กั บ
ข้าราชการบรรจุใหม่” 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สบก.(กนต.)/
สพบ. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 8 .  จ าน ว นครั ้ง ขอ ง               
การจัดอบรมในเรื ่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน           
การด า เน ิน ง านของ
หน่วยงานภาครัฐ” 
 

8 .  โ ค ร ง ก า รอบ รม ใน เ รื ่อ ง                   
“การประเม ินค ุณธรรมและ               
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ” 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

กจธ. 
 

 9. จ านวนครั้งของการ                
จ ัด อ บ ร ม ค ุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม การป้องกัน
การทุจริตให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กร 
 

9. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต 
ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สพบ./ 
กจธ. 

 10. จ านวนเครือข่าย
ภ า ย ใ ต ้โ ค ร ง ก า ร                   
“ 1  ห น ่ว ย ง า น                   
1 เครือข่าย” 
 

10. โครงการ “1 หน่วยงาน                     
1 เครือข่าย” 

1 
เครือข่าย 

ศูนย์/ส านัก 

 11. จ านวนครั ้งการ
จัดโครงการให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
ภ า ย ใ ต ้แ น ว ค ิด                
“ เ ค า ะ ป ร ะ ต ูบ ้า น     
ต้านโกง” 
 

11. จัดโครงการให้ความรู ้แก่
เ จ ้าหน ้าที ่ใ นองค ์ก ร  ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้าน
โกง” 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

กจธ. 

12. จ านวนครั ้งของ                
ก า ร ใ ห ้ค ว า ม รู ้ก ับ
เครือข่าย “ข้าราชการ
ไทย ไ ร ้ท ุจ ร ิต ”  ขอ ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

1 2 .  โ ค ร ง ก า ร ใ ห ้ค ว า ม รู้                      
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทย                   
ไ ร ้ท ุจ ร ิต ”  ข อ ง ส า น ัก ง า น                
สถิติแห่งชาติ 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สพบ./ 
กจธ. 

 

13. จ านวนครั้ งของ
การจัดอบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest)” 
 

13. โครงการอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest)” 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

สพบ./ 
กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 
 

2. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน              
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

3. ติดตามการปฏิบัติ ตาม
ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้ าราชการของ
เจ้าหน้าที่ ในองค์กรทุก
ระดับ 
 

1. จ านวนครั้งของการ
จัดโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจริตตาม
รอยพ่ อ ขอท าดี เพื่ อ
แผ่นดิน” 
 
 
 

1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อ
แผ่นดิน” 

 กจธ./ 
สบก.(กชอ.)/ 
สบก.(กสบ.)/ 
สพก.(ปชส.)/

สพบ. 

2. จ านวนช่องทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ก า ศ
เจตนารมณ์ 

2. โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ 
 

 กจธ./ 
สพก.(ปชส.)/

ศทก. 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนากลไกการ
ป้ องกั นการทุ จริ ต ให้          
เท่าทันต่อสถานการณ์ 
การทุจริต 
 
2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกัน  
การทุ จริ ตให้ สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้ มี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตขึ้น 

1. จ านวนช่องทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
มาตรการเพื่ อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุ ณธ รรมและคว าม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

1. จัดท านโยบาย/มาตรการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทาง         
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ ในองค์กรทราบและ              
ถือปฏิบัต ิ

อย่างน้อย 
2 

ช่องทาง 

กจธ./ 
ศทก 

2. ระดับความส าเร็จ   
ของการด าเนินโครงการ            
ยกย่องคนดีศรี สสช. 

2. โครงการยกย่องเชิดชูคนดี                    
ศรี สสช. 
   - กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น   
   - กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อ    
ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 

สบก.(กกจ.) 
 

กจธ. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนครั้งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุ คลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3. ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่อง
การป้องกันการมีผลประโยชน์              
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ปีละครั้ง 
 

สบก.(กนต.)/
กจธ. 

4. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 
 

4. การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ 
100 

สบก.(กผย.) 
 

5. ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแผน
ที่ก าหนด 
 

5. แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ

เรื่องตามที่
ก าหนด 
ในแผน 

 

กตส. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ 
 

1. ระดับความส าเร็จ
ของก ารด า เนิ นการ         
ตามโครงการประเมิน
คุณธ รรมและคว าม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ 
 

1. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment 
– ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
 

ร้อยละ  
70 

ศูนย์/ส านัก 
กจธ. 

 

     

                                                               
(นางปนัดดา  สุขข า) 

ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
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โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 
 ศูนย์/ส านัก/ 

ส านักงานสถิติจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

กตส. 1. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับความส าคัญของวันมาฆบูชา 
2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต 

2 

กพร. 
 

1. ด าเนินการตามโครงการหน่ึงหน่วยงานหน่ึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม การแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการเพือ่ปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี การแต่งกายชุดผา้
ไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 

1 

ศสร. 1. โครงการรณรงค์ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันในหน่วยงานเพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีใน
หน่วยงาน 

1 

สนว. 1. น าข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  1 
สบส. 

 
1. น าข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2560 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
3. แจ้งเวียนคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พร้อมลงรายชื่อรับทราบ 
4. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเร่ือง” 

4 

สบจ. 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมกิจกรรมออมบุญ 1 
สสก. 1. จัดท าบอร์ดการสง่เสริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นความส าคัญในคุณธรรมและจริยธรรม 1 
สธม. 1. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ น่ังสมาธิ สงบจิตใจให้น่ิง ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดปัญญา สมาธิ              

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 10 นาที 
(09.50 – 10.00 น.) ของทุกวันท าการ 

1 

กกค. 1. ร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตรโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุสลฯ และกองทุนน้ าดื่มสะอาดให้
ชุมชน 

1 

สมุทรปราการ 1. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล          
อดุลยเดช 
2. โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3. สถิติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรปราการ 
4. ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน 

4 

นครปฐม 
 

1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2559 
3. เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักด”ี ท าดีด้วยกาย กิจกรรมท าความสะอาดทางเทา้ถนนเพชรเกษม 
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
4. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
5. กิจกรรมบ ารุงและดูแลรักษาค้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูก                     
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
6. กิจกรรมร่วมบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 

6 

สมุทรสาคร 
 

1. แจ้งเวียนคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งาติว่าดว้ยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯทราบและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสมุทรสาคร 

6 

เอกสารแนบท้าย ยุทธศาสตร์ที่ 2 กิจกรรมที่ 5 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

3. แจ้งเวียนเร่ืองการสร้างค่านิยมในเร่ืองการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่ราบ 
4. การแสดงเจตจ านงของจังหวัดสมุทรสาครในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
5. การอบรมผ่านระบบ VDO Conference หลักสูตร “การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 
6. แจ้งเวียนการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างการป้องกันการกระท าผิดวินยัเดือนละ 1 คร้ัง 

พระนครศรีอยุธยา 
 

1. กิจกรรมท าความสะอาด ณ วัดช้าง ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 

1 

อ่างทอง 1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการเข้าวัดท าบุญ 1 
ลพบุรี 

 
1. ร่วมโครงการความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เดือนตุลาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐลพบุรีร่วมใจ ท าความดีถวายพระราชกุศล (Big Cleaning Day) เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 
3. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล              
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
4. ร่วมการด าเนินงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลฯเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๕. ร่วมกิจกรรมการจัดงาน "จุดเทียนศรัทธาตามรอยมหารราชาภูมิพล" เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๗. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๘. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปัญญาสมวาร (๑๐๐วัน)ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
๙. ร่วมโครงการ จังหวัดสะอาด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๐. ร่วมฟังธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เดือนละ 2 คร้ัง 
๑๑.ร่วมบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช                 
จ.ลพบุรี ทุก 3 เดือน 

11 

สิงห์บุรี 
 
 
 
 

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม “ร่วมใจกันปลูก
พืชผักสวนครัว” 
2. เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อความร่วมมือกันในการป้องกันการทจุริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ประเทศไทย และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ย่ังยืน 
3. จัดอบรมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ 
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดแก่เจ้าหน้าทีข่องส านักงานฯ เป็นประจ าทุก
เดือน 

4 

สระบุรี 
 

1. การรณรงค์ในเร่ืองวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในการประชุม
ประจ าเดือน 

1 

ชลบุรี 1. ร่วมกิจกรรมแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
2. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ท าดีให้พ่อเห็น” ถวายอาลัยและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
3. จัดพิมพ์คู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติวา่ด้วยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ
4. จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสนับสนุนนโยบายการออกก าลังกายเพื่อประสานสัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีแ่ละ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
5. ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหาร การจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
 

5 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

ระยอง 1. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเร่ือง” ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานฯ ทราบ 
2. ร่วมท าบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา 

2 

จันทบุรี 1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ช่วยพ่อท าสวน” เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ                           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสบ าเพ็ญกุศลครบก าหนดสตมวาร (100วัน) 
2.ร่วมกันจัดท าบอร์ดในหัวข้อ “ค าสอนของพ่อ” 
3. การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
4. ร่วมกันท าความสะอาดส านักงานฯ 

4 

ตราด 1. จัดกิจกรรม “การท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา” 1 
ปราจีนบุรี 1. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 

2.ตักบาตรท าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 

นครนายก 
 

1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
3. แจ้งเวียนและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้
เร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต 
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล            
อดุลยเดช 
6. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น ร่วมบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันออกพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น 

6 

ราชบุรี 1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
3. แจ้งเวียนและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้
เร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต 
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพญ็พระราชกุศลสัตตมาวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
6. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น ร่วมบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันออกพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น 

6 

กาญจนบุรี 1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าทีเ่ป็นประจ าทุกเดือน 
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช 
3. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    
อดุลยเดช 

3 

สุพรรณบุรี 
 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ไดเ้ข้าร่วมอบรมในกิจกรรมข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจสุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ไดเ้ข้าร่วมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

2 

สมุทรสงคราม 1. อบรมเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
2. ด าเนินการตามนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมลงแขกลงคลอง 
และโครงการ big cleaning day 

2 

เพชรบุรี 
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในการกระท าผิดวินัยให้แก่
บุคลากรในส านักงานฯ 
2. แจ้งเวียนและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

4 



-4- 
 

 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

4. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. จัดท าคู่มือเผยแพร่ให้แก่ขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
2. เผยแพร่วารสาร “บอกขา่วเล่าเร่ือง” ประจ าเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
3. ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีเททองหล่อ “พระพทุธมงคลคีรีขันธ์” 
4. กิจกรรมแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
5. เข้าร่วมโครงการก้าวตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 สืบสานประเพณีไทย 
เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 

5 

เชียงใหม่ 1. การชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมประจ าเดือนของส านักงานฯ 
2. การแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานสถิติจังหวัด
เชียงใหม่ทราบ 

2 

ล าพูน 
 

1. จัดกิจกรรมท าความสะอาดลานจอดรถภายในส านักงานฯ 
2. จัดกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันพุธ ที่ส านักงานฯ 
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                                        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศล สัตตมวาร ( 7 วัน ) ปัณรสมวาร ( 15 วัน ) ปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) และสตมวาร 
( 100 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช 
5. ร่วมพิธีร่วมท าบุญตกับาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
6. ร่วมท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เน่ืองในวันออกพรรษา 
7. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดบริเวณวัดสันต้นธง ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
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ล าปาง 1. ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีทอดผ้าป่า
สมทบกองทุนพัฒนาเดก็ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
2. สถิติจังหวัดล าปางร่วมพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
3. ร่วมท าบุญตักบาตร และพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 วัน ของวัน
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
4. สถิติจังหวัดล าปางเข้าร่วมถวายสักการะ เน่ืองในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2560 

4 

อุตรดิตถ์ 1. รับวีดิทัศน์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ 
2. กิจกรรม Big Cleaning Day ของส านักงานฯ 
3. ร่วมพิธีกรรมสวดอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
5. กิจกรรมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล               
อดุลยเดช 
6. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองในวันส าคัญทางศาสนา 
7. ร่วมพิธีเททองหล่อพระ 
8. กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ 
9. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 
10. กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  
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แพร่ 1. กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้พิการด้อยโอกาส ณ โรงเรียนสันติ-จินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นประจ าทุกเดือน 
2. กิจกรรมมอบของขวัญเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาฯ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 
3. กิจกรรมร่วมสวดมนต์ เคารพธงชาติและกล่าวค าปฏญิาณ 9 ความดี ณ หน้าศาลากลางจังหวัด ทุกวัน
จันทร์ 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

4. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพญ็กถศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
5. กิจกรรมร่วมท าบุญตักบาตร ทุกวันพุธ 
6. เชิญชวนให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญทางศาสนา เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีหลักยึดเหน่ียวในการด าเนินชีวิต ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดแพร่  

น่าน 
 

1. ได้จัดสถานที่ประดบัผ้าขาวด า และจัดบอร์ดร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ                         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
2. ลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่า บริเวณพื้นที่รอบๆ ศาลกลางจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ส านักงานฯ โดยปลูกต้นไม้กระถางและท าความสะอาดส านักงานฯ เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2560 
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พะเยา 
 

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี “ร่วมพลังแห่งความภักดี” ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความ
จงรักภักดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จ                     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมค า ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
3. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรพระสงฆ์ จ านวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4. ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีร่วมต่อต้านการทุจริต เน่ืองในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ                
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา 
5. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะต่อหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ทั้งน้ีเพื่อน้อมร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เน่ืองในวันยุทธหัตถี              
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา 
6. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน ณ วัดศรีโคมค า อ.เมือง จ.พะเยา 
7. ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทกุวนัพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา 
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เชียงราย 
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย “วินัย รู้ไว้ ไม่ไร้เท่าใบพุทรา” ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับทราบและให้ยึดถือปฏิบัติ 
2. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 40 วัน) เมื่อวันที่                 
21 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
3. “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงราย 
4. ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    
(ครบก าหนด 50 วัน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 
5. ร่วมพิธีปลูกต้นซากุระตามโครงการถนนสายซากุระ (Sakura Project) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559                
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
6. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย 
7. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดมาติกาสดับปกรณ์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย                   
จ.เชียงราย 
8. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 70 วัน) ณ วัดพระแก้ว 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 
 

10 



-6- 
 

 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

9. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 90 วัน) ณ ลานกีฬา 
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
10. เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ผ่านทาง video conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 

แม่ฮ่องสอน 1. อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจิตส านึกในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน
ก่อนการปฏิบัติงานสนาม 

1 

นครสวรรค์ 
 

1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการประชุมประจ าเดือน ของ
ส านักงานฯ เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงผลกระทบ การทุจริตคอร์รัปชั่น จะท าให้เกิดผลเสียหายกับราชการ 
2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับการอบรม การป้องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับทราบความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

3 

ก าแพงเพชร 1. ร่วมพิธีงาน “รวมพลังแห่งความภักด’ี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
2. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
4. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวินัยและการด าเนินการทางวินัย ข้าราชการ เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 
2559 
5. เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่                   
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 
6. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร 
7. ร่วมประชุมอนุกรรมการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 7 มนีาคม 2560 
8. ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน                
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
9. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์                   
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 
10. ร่วมวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
11. เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
12. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย.  
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ตาก 
 

1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เน่ืองในวันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 
2. เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ก าหนดสตมวาร (100 วัน) 
3. มีการจัดประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของส านักงานฯ เป็นประจ าทุกเดอืน  
4. ร่วมพิธีวันระลึก พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการ 
พลเรือน ณ อาคารกิตตคุิณ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 

4 

สุโขทัย 1. ด าเนินการเปิดวีดีทัศน์ ประกอบการประชุม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเจ้าหน้าที ่เป็นประจ า สม่ าเสมอ 

1 

พิษณุโลก 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาทุกคน 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินยั 
2. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา 
ทุกคน เกี่ยวกับเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา 
ทุกคน เกี่ยวกับการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย และเผยแพร่จุลสารบอกข่าวเลา่เร่ือง 

4 

พิจิตร 1. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณถนนสายวัฒนธรรมก าแพงแห่งความจงภักดี               
ถนนบุษบา อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 
 

1 



-7- 
 

 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

เพชรบูรณ์ 1. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนผาเมอืง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  
2. ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการเมืองเพชรบูรณ์สะอาด เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เมือ่วันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2560 
3. ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 
4. ร่วมกิจกรรม ท าความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดพ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 
5. ร่วมงานวันที่ระลึกพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและร่วมท าบุญทอดผ้าป่า สมทบ
กองทุนพัฒนาเดก็ชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปี 2560 ร่วมงาน                   
วันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
6. ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่               
1 เมษายน 2560 
7. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 
6 เมษายน 2560 
8. ร่วมงานวันรดน้ าด าหัว ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์ เน่ืองในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
9. ร่วมท าความดีบริจาคโลหิต เนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 เมื่อวันที่              
27 เมษายน 2560 
10. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
11. ร่วมเวียนเทียน เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2560 
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นครราชสีมา ๑. วางพานพุ่มเน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี                 
บรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เน่ืองในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
๓. ท าบุญ ตักบาตรในพิธีบ าเพญ็พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐0 วัน) ณ สวนน้ าบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
๔. ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ 
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  
๕. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยช่วงเช้า มีการท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฟังพระธรรมเทศนาการ
บ าเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในช่วงเย็น เมื่อวันที่                 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๖. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ                   
วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
๗. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ. ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภายในกิจกรรมมีการท าบุญตัก
บาตร ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี และปฏิญาณตนตนแสดงความจงรักภักดี โดยมีนาย
วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธ ีเมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๘. ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพธิีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชฯ "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง" 
๙. ด าเนินจัดกิจกรรมเน่ืองในวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาต"ิ (National Annual 
Tree Care Day) ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยได้ท าการปลูกต้นอินทนิลน้ า จ านวน ๙ ต้น และรดน้ า ใส่ปุ๋ย     
พรวนดิน ณ บริเวณสวนน้ าบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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สุรินทร์ 
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 
2. จัดกิจกรรมท าดีเพื่อพอ่ โดยการท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณต่างๆภายในวัดบ้านดงมัน ต.ดงมัน 
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้เร่ือง
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ศรีสะเกษ 
 

1. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทุกคนรับทราบ 

1 

อุบลราชธานี 1. กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันท าความสะอาดรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่               
28 ธันวาคม 2559 

1 

ยโสธร 
 

1. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมกิจกรรม “จังหวัดยโสธรร่วมท าความดีเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
4. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
5. ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
6. ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
7. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 
8. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 
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ชัยภูม ิ
 

1. โครงการปันน้ าใจให้น้องในวันเด็ก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคเงนิและสิ่งของ เพื่อน าไปเป็น
ของขวัญในวันเด็ก โดยมีพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ วัดถ้ าวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นผู้น า               
คณะสงฆ์มารับบริจาค ณ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 

1 

ขอนแก่น 1. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสัตตมวาร เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช 
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เน่ืองใน”วันปิยมหาราช” ปี 2559 และกล่าวค าถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติต่อ
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
3. ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักด”ี กิจกรรมอธิษฐานท าสมาธิ ส ารวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งมั่นท า
ความดี ตามหลักของศาสนา 
4. ร่วมตักบาตรพระโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล      
อดุลยเดช 
5. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวัน                            
พระบรมราชสมภพฯ 
6. ร่วมพิธีร าลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
7. ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
8. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเน่ืองใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎา               
ราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560 

1 

อุดรธานี 1. กิจกรรมอุปสมบทและบวชเนกมะเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
2. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จ                                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3. กิจกรรมถวายทักษิณานุประทานพิธีบ าบุญกุศสตมวาร (100 วัน) อุทิศแด่พระอุดมญาณโมลี                      
(จันทร์ศรี จนฺทีโป) 

3 

เลย 1. แจ้งเวียนหนังสือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติในเร่ืองผลกระทบ
จากการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ยอมรับการทุจริต 

1 

หนองคาย 1. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ครบปัญญาสมวาร (50 วัน) 
 

16 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

3. ร่วมกิจกรรมรวมพลังแปรอักษรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4. จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
หนองคาย 
5. จัดกิจกรรมค าความสะอาด (Big Cleaning Day) 
6. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และนันทนาการ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
8. ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
9. ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระราชสดุดีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
10. ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560 
11. ร่วมพิธีถวายสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ 
12. จัดกิจกรรมออกก าลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย (ทุกวันพุธ) 
13. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
14. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
15. ร่วมพิธีฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 190 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 
16. ร่วมกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของประชาชน “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” (ทุกเดือน) 

มหาสารคาม 1. จัดอบรมบุคลากรในส านักงานฯ จ านวน 27 คน หลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง” 

1 

ร้อยเอ็ด 1. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
2. เข้าร่วมโครงการท าบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2559 – 
2560 
3. แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ทราบประกาศของส านักงานสถิติแห่งชาติ เร่ือง 
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

3 

กาฬสินธุ์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2. แจ้งเวียนเจตจ านงของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. เข้าร่วมอบรมการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบ VDO Conference 
4. แจ้งเวียนเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 

4 

สกลนคร 1. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ยอมรับการทุจริต และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
2. ร่วมงานวันล้างบ้านย้อมเมือง เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เหน็แก่ประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
3. ร่วมจัดท าโรงทานที่วัดป่าสุทธาวาส เน่ืองในวันบูรพาจารย์ ปีที่ 67 (ครบรอบวันถวายพระเพลิงศพ 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 
4. ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนอญัเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดภูริทัตตถิราวาส ต.นาใน 
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
5. ร่วมออกโรงทานงานพิธีสมโภสพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และร่วมฟังเสวนา
ธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส 
 

5 
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นครพนม 1. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปี 2559 
3. เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 
4. เข้าร่วมงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล               
อดุลยเดช 
5. เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ส านักงานปราบปรามคอร์รัปชั่น 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทกุวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 
7. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
8. เข้าร่วมพิธีอญัเชญิพระพทุธรูปทองค า “พระพุทธมหาสุวรรณศากยมุนี” ประดิษฐานบนยอด                        
พระธาตุพนม 
9. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไมส้ด “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” 
10. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด “วันยุทธหัตถีของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
11. ร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน งานนมัสการพระธาตุพนม ประจ าปี 2560 
12. เข้าร่วมพิธถีวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 
13. เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 
14. เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอปุสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน                                       
ณ ศาลาปฏิบัติธรรมทรัพย์ล้น วัดน้อยโพธิ์ค า 
15.เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”                         
และวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

15 

มุกดาหาร 
 

1. เผยแพร่เอกสาร “บอกข่าวเล่าเร่ือง” กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม และ ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯรับทราบ 
2. แจกเมล็ดพันธุ์ผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์     
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร 

2 

หนองบัวล าภ ู
 

1. ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2559 
3. ร่วมบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่                  
1 ธันวาคม 2559 
4. ร่วมงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 
5. ร่วมงานวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
6. จัดท าคู่มือระเบียบส านักงานแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ รับทราบ 
7. เผยแพร่การเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย Zเดือนละคร้ัง) 
8. เผยแพร่จุลสารกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ส านักบริหารกลาง (เดือนละคร้ัง) 

8 

สงขลา 1. ร่วมจัดบอร์ดแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สทิงพระ และ อ.ระโนด                    
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 
3.  ร่วมประกอบอาหาร บริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เมื่อวันที่                       
11  ธันวาคม 2559 
4. จัดกิจกรรมท าบุญส านักงานฯ มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดดอนแย้ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่                    
26 กุมภาพันธ์ 2560 
5. จัดกิจกรรมท าความสะอาด 5 ส. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 
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6. จัดท าคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ จ านวน 
28 เล่ม 
7. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
8. แจ้งเวียนประกาศจังหวัดสงขลา เร่ือง เจตจ านงสุจริตจังหวดัสงขลา และติดประกาศประชาสัมพันธ์     
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 
10. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเร่ือง” กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เดือนละ 1 คร้ัง 

สตูล 1. สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ 
2. ร่วมบ าเพ็ญพธิีท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หน้าส านักงานเทศบาลเมืองสตูล 
3. จัดบอร์ดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559  
4. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ท าดีด้วยวาจา) โดยการกล่าวค าปฏิญาณแดพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอนาฬิกาจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  
5. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ 
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                                              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2560 
7. ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ     
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์ ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2560 
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ตรัง 1. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จ านวน 999 ต้น ท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
4. จัดกิจกรรมท าความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม                              
ท าความสะอาดวัดนิโครธาราม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
5. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
6. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล่สยวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
8. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลตสมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
9. ร่วมพีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายวนัเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                     
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
10. ช่วยกันบรรจุสิ่งของเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วมจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 
11. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 
12. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เน่ืองในเทศกาลมาฆบูชา ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 
13. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับทราบ 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

พัทลุง 
 

1. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสัตตมวาร (7 วัน) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดคูหาสวรรค์                    
พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม                      
จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
3. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรบ าเพญ็กศุลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ ศาลาจตุรมุขพระพุทธนิโรคันธรายชัยวัฒน์
จตุรทิศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
4. ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ บ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตราย
ชัยวัฒน์จตุรทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
5. ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ศาลากลางประชาคม                   
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
6. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเขา้วัด” ณ วัดประดูหอม ต.คูหาสวรรค์                         
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
8. ร่วมประกอบพิธีบ าเพญ็กุศลสตมวาร (100 วัน) สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองพัทลุง                   
จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
9. ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2560 เวียนเทียน
เป็นปฏิบัติบูชา ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2560 
10. ร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                       
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 กัทภาพันธ์ 2560 
11. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอถิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง                      
จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 
12. ร่วมโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด                
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 
13. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปีงบประมาณ 2560                    
ณ วัดพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 
14. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจ าปีงบประมาณ 2560                    
ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
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ยะลา 1. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ (เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ-สามเณร) โดย
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2 

นราธิวาส 
 

1. เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส 
2. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตาดีกามัสยิดตาราม 
3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
4. โครงการท าบุญเย่ียมวัด 
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

5 

นครศรีธรรมราช 
 

1. ร่วมท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันครบรอบ 7 วัน (สัตมวาร) การสวรรคต              
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตลุาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด” ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่                 
29 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมกันท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 30 วันแห่งการสวรรคตของ   
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

4.ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 
5. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 1.1 ล้านตัว เพื่อบ าเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน การสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 
6. ลงพื้นที่ร่วมกันคณะท างานให้ความช่วยเหลือ/มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2559 
7. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อบ าเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) การสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
8. ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมพร้อมมอบถุงยังชีพและน้ าดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1 ต.คลองน้อย                       
อ.ปากพนัง จ.คนรศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 
10. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย (นครศรีธรรมราช) “ป่ันสุจริตตามรอยพ่อ                  
ขอท าดีเพือ่แผ่นดิน” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
11. ร่วมประชุม เร่ือง การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ            
ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 

กระบ่ี 1. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท้วม บริเวณวัดดอนมะลิ ต.ท่าข้าม อ.พนุพิน   
จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารจากส านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2560 
2. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหมู่ 6 บ้านห้วยน้ าแก้ว ต.หน้าเขา  
อ.เขาพนม จ.กระบ่ี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 
3. ร่วมสรงน้ าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถง              
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ีหลังใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 
4. เข้าร่วมพิธีแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ                        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบ่ี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
5. เข้าร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 (สมเด็จพระปิยมหาราช) เน่ืองในวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลาน                         
พระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบ่ี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
6. ด าเนินการจัดท าความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ (5 ส) เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ                                                  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องประชุมสุดมงคล       
ส านักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
8. เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจชาวกระบ่ี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ บริเวณอุโบสถวัดแก้ว
โกรวาราม และกิจกรรมจุดเทียนสู่ฟ้าเทิดหล้าองค์ภูมพิล ณ ถนนมหาราช (บันไดนาคทางขึ้นวัดแก้ว                    
โกรวาราม) อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
9. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปาดน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี                   
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
10. ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะเน่ืองในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว                                       
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2560 
11. การเผยแพร่ละครสั้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรม 
คุณธรรม โยส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 7 ตอน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ ในวันประชุม
ประจ าเดือน 
12. จัดท าคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จ านวน 5 เล่ม และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯรับทราบ 
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13. เผยแพร่ประกาศ เร่ือง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส                    
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทางเว็บไซต ์         
ของส านักงานฯ และ ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เร่ือง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ทาง facebook ส านักงานฯ 
14. จัดท าประกาสส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯรับทราบ 
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทจุริตจังหวัดกระบ่ี คร้ังที่ 1/2560 
ณ หอ้งประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
16. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกระบ่ี) ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2560 ตามแนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” “คนกระบ่ี ดีทุกคน” ณ ห้องประชุม    
สุดมงคล เทศบาลเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
17. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบ่ี คร้ังที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก สาลากลางจังหวัดกระบ่ี 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
18. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
19. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯ รับทราบ เดือนละ 1 คร้ัง 
20. จัดพิมพ์จุลสาร “บอกข่าวเลา่เร่ือง” แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ รับทราบ 
และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

พังงา 
 

1. จัดท าคู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร     
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้แก่เจ้าหน้าทีข่องส านักงานฯ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เพื่อให้เข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. เผยแพร่ค่านิยมในเร่ืองการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
พุทธศักราช 2560 

3 

ภูเก็ต 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2560 ท าบุญตักบาตร     
ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 

1 

สุราษฎร์ธานี 1. ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2559 
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
4. ร่วมแปรขบวนเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย เพื่อถวายความอาลัยแดพ่ระบาทสมเด็จ                                        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 
5. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเน่ืองในงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
6. ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์กล้าสมุนไพรถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่                      
1 ธันวาคม 2559 
7. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมถ้วายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
8. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมถ้วายสกัการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว                           
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจ าปี 2560” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี                  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
9. ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก                   
มหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 
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10. เผยแพร่การรณรงค์ในเร่ืองวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ในที่ประชุม
ประจ าเดือนของส านักงานฯ 
11. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง                  
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 
12. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
13. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงาน
ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่                                      
7 พฤศจิกายน 2559 
14. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลสตมวาร (100 วัน) ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่                              
21 มกราคม 2560 
15. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่                          
9 ธันวาคม 2559 
16. การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย ในที่ประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานฯ เดือนละ 1 คร้ัง 

ชุมพร 
 

1. เข้าร่วมพิธีถวายน้ าสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้า        
ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2. เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย ร่วมแปรอักษร บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่               
19 ตุลาคม 2559 
3. ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
ณ ลานพิธีหน้าเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 
4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                 
พระปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมือ่วันที่ 23 ตุลาคม 2559 
5. ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก                             
อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
6. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2559 
7. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ไทย (ยุวชนทหาร) ณ อนุสาวรีย์ไทย บริเวณสะพานท่านางสังข์                     
ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
8. ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร น าศีล 5 พัฒนาจิตใจ ในวันธรรมสวนะ และโครงการชุมพร                   
น าศีล 5 พัฒนาคนสู้สังคมเป็นสุขย่ังยืน ณ วัดโพธิการาม (ธ) ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่                     
15 ธันวาคม 2559 
9. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณชายหาดละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่                          
15 กุมภาพันธ์ 2560 
10. เข้าร่วมเดินขบวนเชิญไฟพระฤกษ์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพร-ระนองเกมส์                            
ณ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2560 
12. เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมศาลากลาง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร                             
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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