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สานักงานสถิติแห่งชาติ
NATIONAL STATISTICAL OFFICE

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384

-1รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความืื่อสัตยสสุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองคสกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ืึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน
ขององคสกร ภายใต้วิสัยทัศนส “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงคส และประเด็นยุทธศาสตรส ดังนี้
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชนสสาธารณะ
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอรสรัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องคสกรในการต่อต้านการทุจริต
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อเสริมสร้างองคสความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทาผิดวินัย
7. สร้างองคสกรให้เป็นองคสกรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องคสกรแห่งคุณธรรม องคสกรแห่งความพอเพียงและองคสกรแห่งความมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตรส
ยุทธศาสตรสที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตรสที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตรสที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

-2ยุทธศาสตรสที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
และเพื่อให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงคสที่กาหนด สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี 1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข
1.จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตน
และผลประโยชนสส่วนรวม และสร้างกระบวนการ 2.โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน 2.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส
โครงการเสริมสร้างจิตสานึกฯ
การทุจริตอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย
อย่างน้อยปีละ
2 กิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
4 กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(ปชส.)
สลก.(ปชส./
กกจ.)

-3เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.จ านวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
จัดทาบอรสด“NSO โปร่งใส”

อย่างน้อย
55 หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยส/สานัก
สถิติจังหวัด

4.จ านวนช่ อ งทางการเผยแพร่ สื่ อ
รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

สลก.(กนต./
กคธ./ปชส.)

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม 5.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

55 กิจกรรม

ศูนยส/สานัก
สถิติจังหวัด

6.โครงการประยุกตสห ลักปรัชญาของ 6.จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
เศรษฐกิจ พอเพีย งเป็น เครื่ องมือ ต้า น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุจริต

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง 7.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
วิ นั ย และป้ อ งกั น การกระท าผิ ด วิ นั ย “การเสริมสร้ างวินัย และป้อ งกันการ
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”
กระทาผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กนต.)/
พร.

2.บู ร ณาการและเสริ มพลั งการมี ส่ ว นร่ ว มของ 3.การจัดทาบอรสด “NSO โปร่งใส”
เจ้าหน้าที่ในองคสกร ในการผลักดันให้เกิดสังคม เพื่ อ เผยแพร่ เ อกสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต
3.เจ้ าหน้ าที่ ในองคสกรไม่ทนและไม่เพิ กเฉยต่ อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต ในทุ ก 4.โครงการจั ด ท าสื่ อ รณรงคส ใ นเรื่ อ ง
รูปแบบ
วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่

-4เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน 8.จานวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

9.โครงการอบรมคุ ณธรรม จริ ยธรรม 9.จานวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม
การป้อ งกันการทุจ ริตให้ เจ้าหน้าที่ใน จริย ธรรม การป้อ งกัน การทุจ ริต ให้
องคสกร
เจ้าหน้าที่ในองคสกร

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ).

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 10.จานวนเครือข่ายภายใต้โ ครงการ
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”

2 เครือข่าย

ศูนยส/สานัก

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 11.จานวนครั้งของการจัดโครงการให้
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
บ้านต้านโกง”
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

12.โครงการให้ ค วามรู้ กั บ เครื อ ข่ า ย 12.จานวนครั้งของโครงการให้ความรู้
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของสานักงาน กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
สถิติแห่งชาติ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

13.โครงการอบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส 13.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
ทับื้อน (Conflict of Interest)”
“ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of
Interest)”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

-5ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธสที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกรและต่อสาธารณชน
กลยุทธสที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน 1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต 1.จานวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร
ตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”
2.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
ตามช่องทางต่างๆ
เจตนารมณส

เป้าหมาย
อย่างน้อย
ปีละครั้ง
อย่างน้อย
2 ช่องทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
ปชส.)/พร.
สลก.(กคธ./
ปชส.)/ศท.

-6ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธสที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.เพื่ อ พั ฒ นากลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ 1.จัดทานโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
เท่าทันต่อสถานการณสการทุจริต
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
2.เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านการป้องกัน ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพ
ในองคสกรทราบและถือปฏิบัติ

1.จานวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี
คุ ณธรรม และความโปร่ งใสตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น

2.ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช.

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

ปีละครั้ง

สลก.(กกจ.)

-กิจ กรรมคัด เลือ กบุค คลเพื่อ ยกย่อ ง
เป็น ผู ้ป ระพฤติป ฏิบ ัต ิต นชอบด้ ว ย
ความืื่อสัตยสสุจริต

ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

-7เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.ทบทวนระเบี ยบภายใน ในเรื่ องการ 3.จานวนครั้ งของการทบทวนระเบียบ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ ภายใน ในเรื ่อ งการป้อ งกัน การมี
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป้าหมาย
ปีละครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กนต./
กคธ.)

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน

4.ระดับความส าเร็จในการจัดทาการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ร้อยละ 100

สลก.(กยง.)

5.แผนการตรวจสอบภายในประจาปี

5.ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนด

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน
แต่ละเรื่องตามที่
กาหนดในแผน

ตส.

-8ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธสที่ 1 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตรสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)
ของประเทศไทย
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของสานักงาน
ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 70

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยส/สานัก
สลก.(กคธ.)

-9สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
ผลงาน
ผลการดาเนินการ
รับผิดชอบ
1.ปรับฐานความคิดของ 1.โครงการ สสช. ปั น รั ก 1.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ สลก.(ปชส.) อย่างน้อย 1 กิจกรรม 1. กิ จ กรรม ชวนน้ อ งหนู เ รี ย นรู้ ส ถิ ติ
เจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี ปันสุข
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปีละ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่ว มกับ บริษัท
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
2 กิจกรรม
ธนารักษสพัฒนาสินทรัพยส จากัด ณ ศูนยส
มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
ราชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ แจ้ ง วั ฒ นะ
และสามารถแยกแยะ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
ระหว่ า งผลประโยชนส 2.โครงการเสริ ม สร้ า ง 2.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ สลก.(ปชส./ อย่างน้อย 6 กิจกรรม 2.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร เนื่อง
ส่วนตนและผลประโยชนส จิ ต ส านึ ก ต่ อ สถาบั น ชาติ ด าเนิ น การในโครงการ
กกจ.)
ปีละ
ในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
ส่ ว น ร ว ม แ ล ะ ส ร้ า ง ศาสนา พระมหากษัตริยส เสริมสร้างจิตสานึกฯ
4 กิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
กระบวนการกล่อมเกลา
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
ทางสั งคมในการป้ องกั น
2.2 เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
และปราบปรามการทุจริต
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
อย่างเป็นระบบ
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

- 10 เป้าประสงค์
2.บู ร ณาการและเสริ ม
พลั ง การมีส่ ว นร่ ว มของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร ใน
การผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่
ทนและไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต ในทุ ก
รูปแบบ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
2.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย
ราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
2.4 พิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
2.5 งานพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
2.6 งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรียส พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
มหาวิทยาลั ยรามคาแหงมหาราช วันที่
17 มกราคม 2561

- 11 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
ผลงาน
รับผิดชอบ
3.การจัดทาบอรสด “NSO 3.จานวนหน่วยงานที่ได้ ศูนยส/สานัก อย่างน้อย
51
โปร่ ง ใส” เพื่ อ เผยแพร่ ด าเนิ น การจั ด ท าบอรส ด สถิติจังหวัด
55
หน่วยงาน
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม “NSO โปร่งใส”
หน่วยงาน (แยกเป็น
จริยธรรม และการป้องกัน
ส่วนกลาง
การทุจริต
2 หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค
49
หน่วยงาน)
4.โครงการจัดทาสื่อรณรงคส 4.จ านวนช่ อ งทางการ สลก.(กนต./ อย่างน้อย 7 ช่องทาง
ในเรื่ อ ง วิ นั ย คุ ณ ธรรม เผยแพร่ สื่ อ รณรงคส ใ น กคธ./ปชส.) 2 ช่องทาง
จริยธรรม และการป้องกัน เ รื่ อ ง วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม
การทุจริตเพื่อเผยแพร่
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ป้องกันการทุจริต

ผลการดาเนินการ
3. ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน
ส ล ก . แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด
ดาเนินการจัดทาบอรสด “NSO โปร่งใส”
เพื่ อ เผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต

4.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้
1) เรื่องเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
และป้ อ งกั น การกระท าผิ ด วิ นั ย แก่
บุคคลในสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือน
ละ 1 ครั้ง
2) โปสเตอรส เรื่อง ค่านิยมการให้และ
รั บ ของขวั ญ ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) โปสเตอรส เรื่อง “ปิดปุ่มโปง” เดือน
ละ 1 ครั้ง
4) โปสเตอรสเผยแพร่เนื่องในวันสาคัญ
ทา ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ไ ด้ แ ก่ วั น
มาฆบูชา และวันวิสาขบูชา
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
4.2 เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไืตส nso.go.th
เว็บไืตส webintranet.nso.go.th และ
เว็บไืตส ethics.nso.go.th
4.3 ปิดประกาศที่บอรสด NSO โปร่งใส
4.4 เผยแพร่ ใ น Facebook NSO
Stopcorruption
4.5 ปิดประกาศที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
4.6 จัดทา Backdrop และ Roll up
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง
1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น
2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณี ก ารให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ประโยชนสอื่นใด
4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร

- 13 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน 5.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ศูนยส/สานัก
ห นึ่ ง กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ด าเนิ น การในโครงการ สถิติจังหวัด
คุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

55
กิจกรรม

247
กิจกรรม

6.โครงการประยุกตสห ลั ก 6.จานวนครั้งของการจัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต เศรษฐกิจพอเพียง

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

ผลการดาเนินการ
5) แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2552
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชนสทับื้อน
7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ
4. 7 จัด รา ยก า รว ิท ยุ“ ทุจ ริต รู ้ท ัน
ป้องกันได้”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมอุตุนิยมวิทยา ในระบบ AM ความถี่
1287 KHz เวลา 12.30-13.00 น.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ
วันที่ 14 กุมภาพันธส 2561
5. ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน
สลก. และส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ได้ จั ด
กิ จ กรรม/เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ดั ง มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
6. จัดอบรมหลักสูตรการดาเนินชีวิตด้วย
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
จ านวน 85 คน ณ ห้ อ งประชุ ม 401
และ 402 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

- 14 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม
7.โครงการอบรมหลักสูตร
“การเสริ ม สร้ า งวินั ย และ
ป้องกันการกระทาผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”
8.โครงการอบรมในเรื่อ ง
“การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ”

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
7.จานวนครั้งของการจัด
สลก.
อย่างน้อย
อบรมหลั ก สู ต ร “การ (กนต.)/พร. ปีละครัง้
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย แ ล ะ
ป้ อ งกั น การกระท าผิ ด
วิ นั ย ให้ กั บ ข้ า ราชการ
บรรจุใหม่”
8.จานวนครั้งของการจัด สลก.(กคธ.) อย่างน้อย
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
ปีละครั้ง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของ
หน่วย งานภาครัฐ”

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

-

(ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก)

1 ครั้ง

8. จัดอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ
คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของ
ประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้ แ ก่ ค ณะท างานประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของส านักงานสถิติ แห่ งชาติ
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม
2561 จานวน 45 คน

- 15 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
9.โครงการอบรมคุ ณธรรม 9.จานวนครั้งของการจัด พร./สลก. อย่างน้อย
จริยธรรม การป้องกันการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม (กคธ).
ปีละครัง้
ทุจ ร ิต ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น การป้อ งกัน การทุจ ริต
องคสกร
ให้เจ้าหน้าที่ในองคสกร

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 10.จ านวนเครื อข่ า ย ศูนยส/สานัก
1 เครือข่าย”
ภ ายใต้ โ ครงการ “1
หน่วยงาน 1 เครือข่าย”
11.จัดโครงการให้ความรู้ 11.จานวนครั้งของการจัด สลก.(กคธ.)
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นองคส ก ร โครงการให้ ความรู้ แก่
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
บ้านต้านโกง”
แนวคิ ด “เคาะประตู บ้ าน
ต้านโกง”

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

2 ครั้ง

2
เครือข่าย

-

9.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ กลาง รุ่ น ที่ 4
ให้ แก่ ข้าราชการระดับอาวุโ ส ช านาญ
การ และช านาญงาน ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผอ.กลุ่มวิชาการ
สถิ ติ แ ละวางแผน ณ ห้ อ งอบรม 4
กลุ่ มพัฒนาทรัพยากรบุ คคล ส านักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ.2560
9.2 จัดอบรมหลักสูตรการดาเนินชีวิตด้วย
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
จานวน 85 คน ณ ห้องประชุม 401 และ
402 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก)

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

-

(ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก)

- 16 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม
12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ ทุ จ ริ ต ” ของส านั กงาน
สถิติแห่งชาติ
13.โครงการอบรมหลักสูตร
“ผลประโยชนสท ับ ื้อ น
(Conflict of Interest)”

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
12.จานวนครั้งของโครงการ พร./สลก. อย่างน้อย
ให้ ค วามรู้ กั บ เครื อ ข่ า ย (กคธ.)
ปีละครัง้
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ
13.จานวนครั้งของการจัด พร./สลก. อย่างน้อย
อบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส
(กคธ.)
ปีละครั้ง
ทับ ื้อ น (Conflict of
Interest)”

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

-

(ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก)

-

(ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก)

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

1 ครั้ง

1.1 ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ร่วมกันประกาศเจตนารมณส สุจริตตาม
รอยพ่ อ ขอท าดี เ พื่ อ แผ่ น ดิ น ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่ อการทุ จริ ต” เมื่ อวั นที่ 1 กุ มภาพั นธส
พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
1.ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดง 1.โครงการประกาศเจตนารมณส 1.จานวนครั้งของการจัด สลก.(กคธ./ อย่างน้อย
เจตจานงในการต่อต้าน “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี โครงการประกาศเจตนารมณส กชอ./กสบ./ ปีละครัง้
การทุจ ริ ต ต่อ เจ้ าหน้ า ที่ เพื่อแผ่นดิน”
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี ปชส.)/พร.
ในองคสกร
เพื่อแผ่นดิน”
2.ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดง
เจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- 17 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
1.2 นายภุชพงคส โนดไธสง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
เข้ าร่ วมงานวั นต่ อต้ านคอรส รั ป ชั นสากล
(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต” ณ ห้องแกรนดส ไดมอนดส
บอลรูม ศูนยสการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมื อ งทองธานี โดยมี พลเอกประยุ ท ธส
จันทรสโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
พิ ธี โดยในงาน นายกรั ฐ มนตรี ได้ กล่ าว
ประกาศ เจตนารมณส ในการต่ อต้ านการ
คอรส รั ป ชั น พร้ อ มกั บ มอบรางวั ล แก่
หน่ วยงานที่ มี การประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 25592560 (ITA Awards) และรางวัลการ
ประกวดคาขวัญ “Zero Tolerance คน
ไทยไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ”เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระแสการตระหนั ก รู้ ว่ า การทุ จ ริ ต ทุ ก
รู ป แบบ เป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ ไม่ ไ ด้ และ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป

- 18 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
2.โครงการเผยแพร่ประกาศ 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ สลก.(กคธ./ อย่างน้อย
เจตนารมณส ต ามช่ อ งทาง ประกาศเจตนารมณส
ปชส.)/ศท. 2 ช่องทาง
ต่างๆ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

8 ช่องทาง 2. มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
2.1 เว็บ ไืตสส านั กงานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ
www.nso.go.th
2.2 เว็บอินทราเน็ต สานักงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th
2.3 เว็บไืตสกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th
2.4 เว็บไืตสโพสตสทูเดยส และเว็บไืตส
ไทยแลนดสพลัส
2.5 Facebook : Nso Stopcorruption
2.6 Facebook : สานักงานสถิติแห่งชาติ
2.7 Youtube : NSO
2.8 รายการวิทยุ “ทุจริตรู้ทัน ป้องกัน
ได้ ” ทางสถานีวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย กรม
อุตุนิยมวิทยา ในระบบ AM ความถี่
1287 KHz

- 19 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

1.เพื่ อ พั ฒ นากลไกการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้
เท่ า ทั น ต่ อ สถานการณส
การทุจริต

1.จัดทานโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒ นาหน่ว ยงานให้ มี
คุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นองคส ก ร
ทราบและถือปฏิบัติ

2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานด้ านการป้ องกั น
การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตขึ้น

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
1.จ านวนช่ อ งทางการ สลก.(กคธ.) อย่างน้อย
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
2 ช่องทาง
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่ว ยงานให้ มีคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสตาม
แนวทางการประเมิ น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

2.โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู 2.ระดับความสาเร็จของ
คนดีศรี สสช.
การดาเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช.
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
สลก.(กกจ.)
พลเรือนดีเด่น

ปีละครั้ง

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

2 ช่องทาง 1. จัดทาประกาศสานักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่ อ งนโยบาย/มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
องคส ก รถื อ ปฏิ บั ติ และเผยแพร่ ท าง
ช่องทาง ดังนี้
1.1 เผยแพร่ในเว็บไืตส www.nso.go.th
1.2 เผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th

1 ครั้ง

2.1 ด าเนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการ
พลเรื อ นดี เ ด่ น ของส านั ก งานสถิ ติ
แห่ ง ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ืึ่ ง
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ข้ า ราชการ
พลเรื อ นดี เ ด่ น ประจ าปี พ.ศ. 2561
จานวน 2 ราย ได้แก่

- 20 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

-กิ จ กรรมคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นชอบด้ ว ยความ
ืื่อสัตยสสุจริต

สลก.(กคธ.)

ปีละครั้ง

1 ครั้ง

3.ทบทวนระเบียบภายใน
ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น การมี
ผลประโยชนส ทับ ื้อนของ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ

3.จ านวนครั้ ง ของการ สลก.(กนต./
ทบทวนระเบี ยบภายใน
กคธ.)
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ

ปีละครั้ง

1 ครั้ง

ผลการดาเนินการ
-นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงาน
ธุ รการช านาญงาน กลุ่ มประชาสั มพั นธส
สานักงานเลขานุการกรม
-น า ง ส า ว น ภั ส ส ร ห อ ม ว ง ศส
นักวิชาการสถิติ ชานาญการพิเศษ กลุ่ม
สถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม
2.2 ดาเนินการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความืื่อสัตยสสุจริต ประจาปี
พ.ศ. 2561 ืึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นชอบด้ ว ยความ
ืื่ อ สั ต ยส สุ จ ริ ต ประจ าปี พ.ศ. 2561
จานวน 1 ราย ได้แก่
- นายอุทัย เลิศวิจิตรสกุล
นั ก จั ด ก า ร ง า น ทั่ ว ไ ป ช า น า ญ ก า ร
กลุ่มสารบรรณ สานักงานเลขานุการกรม
3. จัดทาการืักื้อ มความเข้าใจ เรื่อ ง
ข้ อ ปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การมี
ผลประโยชนสทับื้อนและแบบฟอรสมการ
จั ด ท า ผ ท . ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2561 ตามหนังสื อกลุ่ มคุ้มครอง
จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ 1 0 . 9 / ( 6 0 / 3 4 )
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธส 2561

- 21 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
4.การประเมินผลการควบคุม 4.ระดั บ ความส าเร็ จ ใน สลก.(กยง.) ร้อยละ
ภายใน
การจัดทาการประเมินผล
100
การควบคุมภายใน

5.แผนการตรวจสอบภายใน 5.ระดั บ ความส าเร็ จ ใน
ประจาปี
การปฏิ บั ติ ต ามแผนที่
กาหนด

ตส.

รายงานผล
การตรวจสอบ
ในแต่ละ
เรื่องตามที่
กาหนดใน
แผน

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

ร้อยละ
100

ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
(ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560) โดย
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของ
ทุ ก กอง/ศู น ยส และภาพรวมของทั้ ง
หน่วยงาน และจัดทาแบบ ปอ.1, ปอ.2,
ปอ.3 เสนอต่อปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรียบร้อยแล้ว
จั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบ ตาม
แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม
2561) รวม 6 เรื่อง
1) รายงานผลการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2) รายงานผลการตรวจสอบสารสนเทศ
3) รายงานผลการตรวจสอบการใช้
ค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4
4) รายงานผลการตรวจสอบการใช้
ค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1

- 22 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
6) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
สานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

1.ยกระดั บ ค่ า คะแนน
การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1.โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
1.ระดับความสาเร็จของ ศูนยส/สานัก ร้อยละ 70
การดาเนินการตามโครงการ สลก.(กคธ.)
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

-

1. เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ใช้ เครื่ องมื อใน
กา ร วั ด 3 เ ครื่ อ ง มื อ คื อ Internal
External และ Evidence-base สาหรับ
ผลการประเมิน ITA สานักงาน ป.ป.ท.
จะรายงานผลการประเมิ น ITA ใน
ภาพรวม ในวันที่ 30 กันยายน 2561

จากผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/
กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด มี 5 โครงการ คือ โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ”, โครงการ “1 หน่วยงาน
1 เครือข่าย”, โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง”, โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ” ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และโครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of Interest)” ยังไม่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรก

- 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม
1 ตัวชี้วัด สาหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ผลคะแนนใน
ภาพรวม สานักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2561
ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเลขานุการกรม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยนาโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรส การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตรสที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ืึ่งผู้อานวยการสานักงานสถิติ
แห่งชาติได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งได้นาเผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธส/
แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – ตุลาคม 2561) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเลขานุการกรม จึงขอให้ศูนยส/กอง/
กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน สลก. และสานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 24 แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(ปชส.)

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี 1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข
1.จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตน
และผลประโยชนสส่วนรวม และสร้างกระบวนการ 2.โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน 2.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส
โครงการเสริมสร้างจิตสานึกฯ
การทุจริตอย่างเป็นระบบ

อย่างน้อยปีละ
2 กิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
4 กิจกรรม

สลก.(ปชส./
กกจ.)

2.บู ร ณาการและเสริ มพลั งการมี ส่ ว นร่ ว มของ 3.การจัดทาบอรสด “NSO โปร่งใส” 3.จ านวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร ในการผลักดันให้เกิดสังคม เพื่ อ เผยแพร่ เ อกสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง จัดทาบอรสด“NSO โปร่งใส”
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

อย่างน้อย
55 หน่วยงาน

ศูนยส/สานัก
สถิติจังหวัด

- 25 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กนต./
กคธ./ปชส.)

3.เจ้ าหน้ าที่ในองคสกรไม่ทนและไม่เพิ กเฉยต่ อ 4.โครงการจั ด ท าสื่ อ รณรงคส ใ นเรื่ อ ง 4.จ านวนช่ อ งทางการเผยแพร่ สื่ อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต ในทุ ก วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการ รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
รูปแบบ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่
และการป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม 5.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

55 กิจกรรม

ศูนยส/สานัก
สถิติจังหวัด

6.โครงการประยุกตสห ลักปรัชญาของ 6.จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
เศรษฐกิจ พอเพีย งเป็น เครื่ องมือ ต้า น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุจริต

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง 7.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
วิ นั ย และป้ อ งกั น การกระท าผิ ด วิ นั ย “การเสริมสร้ างวินัย และป้อ งกันการ
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”
กระทาผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กนต.)/
พร.

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน 8.จานวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

- 26 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

9.โครงการอบรมคุ ณธรรม จริ ยธรรม 9.จานวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม
การป้อ งกันการทุจ ริตให้ เจ้าหน้าที่ใน จริย ธรรม การป้อ งกัน การทุจ ริต ให้
องคสกร
เจ้าหน้าที่ในองคสกร

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พร./สลก.
(กคธ).

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 10.จานวนเครือข่ายภายใต้โ ครงการ
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”

2 เครือข่าย

ศูนยส/สานัก

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 11.จานวนครั้งของการจัดโครงการให้
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
บ้านต้านโกง”
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

12.โครงการให้ ค วามรู้ กั บ เครื อ ข่ า ย 12.จานวนครั้งของโครงการให้ความรู้
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของสานักงาน กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
สถิติแห่งชาติ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

13.โครงการอบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส 13.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
ทับื้อน (Conflict of Interest)”
“ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of
Interest)”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

พร./สลก.
(กคธ.)

- 27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธสที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกรและต่อสาธารณชน
กลยุทธสที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน 1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต 1.จานวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร
ตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”
2.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
ตามช่องทางต่างๆ
เจตนารมณส

เป้าหมาย
อย่างน้อย
ปีละครั้ง
อย่างน้อย
2 ช่องทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
ปชส.)/พร.
สลก.(กคธ./
ปชส.)/ศท.

- 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธสที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.เพื่ อ พั ฒ นากลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ 1.จัดทานโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
เท่าทันต่อสถานการณสการทุจริต
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
2.เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านการป้องกัน ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพ
ในองคสกรทราบและถือปฏิบัติ

1.จานวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี
คุ ณธรรม และความโปร่ งใสตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น

2.ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช.

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

ปีละครั้ง

สลก.(กกจ.)

-กิจ กรรมคัด เลือ กบุค คลเพื่อ ยกย่อ ง
เป็น ผู ้ป ระพฤติป ฏิบ ัต ิต นชอบด้ ว ย
ความืื่อสัตยสสุจริต

ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

- 29 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.ทบทวนระเบี ยบภายใน ในเรื่ องการ 3.จานวนครั้ งของการทบทวนระเบียบ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ ภายใน ในเรื ่อ งการป้อ งกัน การมี
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป้าหมาย
ปีละครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กนต./
กคธ.)

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน

4.ระดับความส าเร็จในการจัดทาการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ร้อยละ 100

สลก.(กยง.)

5.แผนการตรวจสอบภายในประจาปี

5.ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนด

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน
แต่ละเรื่องตามที่
กาหนดในแผน

ตส.

- 30 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธสที่ 1 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตรสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)
ของประเทศไทย
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของสานักงาน
ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 70

(นางสุดารัตนส ขวัญดี)
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ผู้จัดทารายงานการวิเคราะหส

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยส/สานัก
สลก.(กคธ.)

- 30 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5
สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
กองสถิติเศรษฐกิจ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
กองบริหารจัดการระบบสถิติ

นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม

ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาบอร์ดเกี่ยวกับความสาคัญของวันมาฆบูชา
1. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการทางานเป็นทีม
2. เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ เพื่อปลูกจิตสานึกเป็นข้าราชการที่ดี
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายชุดไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทาบุญ ตักบาตร
๑. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
1. เข้าร่วมกิจกรรม สสช. ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
2. เข้าร่วมกิจกรรม “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
3. ร่วมบริจาคเงิน และเข้าร่วมกิจกรรม สสช. ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
4. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรม สสช.ปันรัก ปันน้าใจ ณ บ้านพักคนชราลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1. เข้าร่วมกิจกรรม “วันร่วมใจทาความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ เนื่องในวันมาฆบูชา
๑. เข้าร่ ว มพิธีบาเพ็ ญกุ ศลเพื่ อถวายเป็น พระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จานวน
กิจกรรม
1
3
1
1
1
1
4

1
1
3
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สมุทรสาคร

อ่างทอง
ลพบุรี

สิงห์บุรี

สระบุรี
ชลบุรี
ตราด

ผลการดาเนินงาน
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ. 2560
3. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
1. เข้าร่วม “กิจกรรมกวาดลานวัด” ณ วัดอ่างทองวรวิหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
๑.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวังทาความสะอาดโบราณสถาน ณ พิพธิ ภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทาบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวณะ ณ สังเวชนียสถานปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าน้อย เมื่อวันที่ ๑๒
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๔. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีบรวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีทาบุญ ตักบาตร ณ พิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีทาบุญ ตักบาตร วันข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๑. เข้าร่วมดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทาความสะอาด
ศาสนสถาน” เนื่องในวันมาฆบูชา
๒. เข้าร่วมโครงการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี” โดยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
สิงห์บุรี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทาบอร์ดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันมาฆบูชา วันสาคัญทางศาสนา ณ สานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
1. ส่งเสริมการทางานเป็นทีมเพื่อปลูกจิตสานึกเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันแต่งกายชุดไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
๑. เข้าร่วมทากิจกรรมจิตอาสาทาดีถวายพ่อ ณ สนามหลวงจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขของพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์การกุศล “๗๗ จังหวัด รวมใจ....เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” ณ วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

จานวน
กิจกรรม
3

1
5

2

1
1
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ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

ผลการดาเนินงาน
๖. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญ ตักบาตรทุกวันพุธ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
๗. เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสิง จ.ตราด เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริต เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต
และปรับเปลี่ยนจิตสานึก ความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
1.เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
2.เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5
เดือนธันวาคม 2560
3.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
4.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
5.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาทุกเดือน มุ่งเน้นเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้นาหลักการ
ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับ
สิ่งที่มีเป็นการป้องกันการทุจริต
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจาทุกเดือน พร้อมทั้งนาอาหาร หนังสือ สิ่งของเล็กๆน้อยๆ
แจกประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เป็นการสร้างจิตใจที่ดีมีคุณธรรม
1. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ
๑. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) ณ วัดเขาช่องกระจก วัดธรรมิกการามวรวิหาร
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดคลองวาฬพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

จานวน
กิจกรรม

1
5

3

1
3
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สระแก้ว

ลาพูน

ลาปาง
แพร่

น่าน

ผลการดาเนินงาน
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนดาเนินงานของ “จิตอาสาเราทาดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาชายหาด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑. เข้าร่วมงานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจาปี ๒๕๖๐ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมโครงการบูรณาการส่วนราชการของทุกภาคส่วน ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลบ้านไร่ อ.อรัญประเทศ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทอง ณ วันสระแก้ว พระอารามหลวง เพื่อประดิษฐานยังสถานที่จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
1. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองไซ
อ.เมือง จ.ลาพูน
2. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลาพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลาพูน
3. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลาพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
4. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สาหรับบุคลากรของสานักงานสถิติจังหวัดลาพูน
5. เข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาด Big Cleaning Day ณ สานักงานสถิติจังหวัดลาพูน
6. เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาด ณ วัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลาพูน
1.เข้าร่วมกิจกรรมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560
2.เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลาปาง
๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙
๒. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย
๓. เข้าร่วมทาบุญตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธ
๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
๒. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จานวน
กิจกรรม

3

6

2
3
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- 34 ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด

ผลการดาเนินงาน

จานวน
กิจกรรม

เชียงราย

บรมนาถบพิตร ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมกิจกรรมการวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจาปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๔
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖. เข้าร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗. เข้าร่วมพิธีงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
1. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจจังหวัดเชียงราย “ทาความดีเพื่อพ่อ”
2. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
3. เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและทาบุญพระเมรุมาศจาลอง
5. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน
6. เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและพิธีส่งมอบน้าดื่มบรรจุพระราชทาน
7. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
8. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
9. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
10. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ

20

- 35ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด

อุทัยธานี
ตาก

ผลการดาเนินงาน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดาเนินโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ณ ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
12. เข้าร่วมพิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
14. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์
15. เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
16. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย
17. เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมดุสิต
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
19. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง “2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสานึกในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของรัฐจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท
จ.เชียงราย
๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล
1. เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์บวชใหม่ 125 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอกิตติคุณ อ.เมืองตาก
2. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
3. เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เป็นหน่วยราชการต้นแบบในการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายตาม “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”
ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
4. เข้าร่วมพิธีรดน้าดาหัวสถิติจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
5. เข้าร่วมพิธีรดน้าดาหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

จานวน
กิจกรรม

1
6

- 36 ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
นครราชสีมา

ผลการดาเนินงาน
6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. จัดประชุมตามโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ณ สานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
๑. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณถนนสานวัฒนธรรม กาแพงแห่งความจงรักภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาดบริเวณวัดบึงสีไฟ ต.บีงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
๑. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจาลอง บริเวณลานหน้าศาลากลางจังวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดบ้านซับหินแก้ว ต.จันทึก อ.ปากช่อง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔. เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผลึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ สู่ส่วนราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะริชโคราช
๕. เข้าร่ ว มพิธีทาบุญตั กบาตร และทากิจ กรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหา
ภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุส าวรีย์ ท้าวสุ รนารี เมื่ อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๖.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา
๗.เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านทานบพัฒนา
ต.หนองหอย อ.พระทองคา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๘. เข้าร่วมประกอบพิธีอัญเชิญถอนพระเมรุมาศจาลองประจาจังหวัดนครราชสีมา และอัญเชิญนพปฏลเศวตฉัตรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจาลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.พันชนะ

จานวน
กิจกรรม
2
1
2
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- 37 ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด

สุรินทร์

ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร

ผลการดาเนินงาน
อ.ด่านขุนทด เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
๑๑. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
อ.โนนไทย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๒. เข้าร่วมเดินรณรงค์ประเพณีวัฒนธรรมการนุ่งผ้าไทย จากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปจนถึงหอประชุมติณสูลานนท์ เนื่องในวันสตรี
สากล เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2. เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทาความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” ณ พื้นที่สาธารณะ
3. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดบูรพราม พระอารามเฉลิมพระเกียรติ
๑. เข้าร่ ว มกิจ กรรม “จิต อาสาเราทาความดีด้ ว ยหั ว ใจ” ในโครงการสั ปดาห์ เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่อ งในเทศกาลวันมาฆบูช า
ณ วัดเจี ย งอี ศรี มงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือ ง จ.ศรีส ะเกษ เมื่ อวัน ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
1. ดาเนินการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ณ บริเวณหน้าสานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง)
2. เข้าร่วมโครงการยโสธรรวมใจปฏิบัติธรรมบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
3. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
4. เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปิยมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจาปี 2560 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
6. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
7. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจาปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร
8. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีสาน ฮีต 12 คลอง 14 บุญปริวาสกรรม ณ วัดเก่าหนองสิม สาขาวัดนาเวียง ต.กู่จาน
อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
9. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญลงพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อนาไปประดิษฐานไว้ ณ ศาลาสุจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม
10. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

จานวน
กิจกรรม

3

1
1
19

- 38 ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด

ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์

สกลนคร
นครพนม

ผลการดาเนินงาน
11. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
12. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานประจาปี 2561 จ.ยโสธร รุ่นที่6 และรุ่นที่ 9”
13. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2561 ณ วัดมหาธาตุอารามหลวง
14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระราชินีนาถใน
รัชการที่9
15. เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
16. เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการ สืบสาน
วัฒนธรรม บุญเดือน 4
17. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทยตามโครงการถนนคนเดินยโสธร บ้านสิงห์ท่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
1. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้เป็นของขวัญวันเด็กประจาปี 2561 โดยมีท่านพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแดง
มารับบริจาคสิ่งของเพื่อนาไปบริจาค เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
2. เข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาด (Big Cleanning Day) บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
๑.เข้าร่วมประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิด
วินัย ๔ หัวใจสีขาว
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร ถนนสายบุญจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกพุธที่สามของเดือน
๓. เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
๔. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๑. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ณ วัดพระพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓
ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
1. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ
2. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ณ วัดมหาธาตุ จ.นครพนม

จานวน
กิจกรรม

2
4

2
11

- 39 ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด

ผลการดาเนินงาน

จานวน
กิจกรรม

มุกดาหาร

3. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
4. เข้าร่วมงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาปฏิบัติธรรมทรัพย์สิน
วัดน้อยโพธิ์คา
5. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จ.นครพนม
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
7. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง อ.นาแก จ.นครพนม
8. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
9. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝน
หลวง” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
11. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการขยายผลหมู่บ้านชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครพนม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นครพนม
๑. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. เข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. เข้าร่วมงานทาความสะอาดการสร้างพระเมรุมาศจาลอง เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖.เข้าร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๗. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน๒๕๖๐
๙. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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จานวน
กิจกรรม

หนองบัวลาภู

๑๐. เข้าร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๒. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๑๓. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
๑๔. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๕. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๖. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๗. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๑. เข้าร่วมกิจกรรม “เราทาความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๒. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๓. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงหอไตรกลางน้า ณ วัดมหาชัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๖. เข้าร่วมทาบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เฉลิมรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ณ สี่แยกตลาดแลงแม่สาเนียง ถึงศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.เข้าร่ว มทาบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีส งขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
๒. เข้าร่วมทาบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
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พระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2560
๓. เข้าร่วมกิจกรรม “เราทาความดีด้วยหัวใจ” เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสระบัว
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2560
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นบันไดสักการะพระธาตุเจดีย์เขาตังกวน และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน “สงขลา” ณ เขาตังกวน
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑. เข้าร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
2. เข้าร่วมกิจกรรมบารุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ สานักอบรมจริยธรรมพระ
พุทธบาทควนสงฆ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
3. เข้าร่วมกิจกรรม “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ทาความสะอาด เก็บขยะ ณ พื้นที่ถนนสายตรัง – กันตัง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
4. เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอาเภอเมืองตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
5. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
6. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู้ผืนแผ่นดิน” ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทาความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ ณ วัดสาลิการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
7. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
8. เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ณ หอประชุม
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
๑. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระราชบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จานวน
กิจกรรม
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๑. เข้าร่วมพิธีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
๒. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านวัดร่อน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
๓. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
๔. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พบประชาชนในพื้นที่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมอาเภอศรีสาคร ณ โรงเรียน
บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
๕. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต. เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
๖.เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน และร่วมแข่งขันฟุตบอลในนามทีมข้าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
๗. เข้าร่วมมอบของรางวัลในงานวันรวมน้าใจให้กาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
๒. เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
1. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
2. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
3. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
4.เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
5. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจาปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
6. เข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
7. เข้าร่วมพิธีวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
9. เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
10. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560

จานวน
กิจกรรม
7

2
22

- 43 ศูนย์/กอง/
สานักงานสถิติจังหวัด

ชุมพร

ผลการดาเนินงาน
11. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
12. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจาลอง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
13. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
14. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ประจาปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561
16. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจาปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
18. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
20. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
21. เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
22. เข้าร่วมกิจกรรม “ออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ” ข้าราชการจากนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธของเดือน
๑. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ วัดโพธิการาม อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยแถวจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระเมรุมาศจาลอง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖. เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันรวมน้าใจจังหวัดชุมพร
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ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชุมพร ณ อาคารหอประชุม สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ ต.บางลึก อ.เมือง
จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) ณ สะพานท่านาสังข์ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๘
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๑๒. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๓ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๙
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๑๓. เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ ณ พระตาหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๔. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดโพธิการาม ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๕. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจาลอง และพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ณ บริเวณมณฑลพิธีพระเมรุมาศจาลอง โครงการพัฒนา
พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
๑๖. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติเผยแพร่พุทธธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ประจาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ วัดราชบูรณะ (พระอารามหวง) ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๗. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมวคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๘. เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการทาความสะอาด “ ประจาปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสที่จะจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘
ณ บริเวณชายหาดและลานอเนกประสงค์เทศบาลตาบลปากน้าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
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๑๙. เข้าร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกากับตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๒๐. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน
ประจาปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม
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