
 

 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย  

คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
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 าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวิ นัย 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. 2559 ขึ้น 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน มี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต รวมถึง
การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้เห็นแก่
ประโยชน์สาธารณะ 

2. เพ่ือให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน 
ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
และไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

 

1. โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

สพก. 

 

2. โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2. จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกฯ 

อย่างน้อย 4 
กิจกรรม 

สพก./ 

สบก.(กกจ.) 

3. การจัดท าบอร์ด 
“NSO โปร่งใส” เพ่ือ
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

3. จ านวนหน่วยงานที่
ได้ด าเนินการจัดท า
บอร์ด “NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
30 

หน่วยงาน 

 

ศูนย์/ส านัก 

สถิติจังหวัด 

4. โครงการจัดท าสื่อ
รณรงค์ในเรื่อง วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริตเพ่ือ
เผยแพร่ 

4. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ใน
เรื่องวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

สบก.(กนต.)/ 

กจธ./สพก. 

5. โครงการหนึ่ง
หน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (ตัวอย่าง
กิจกรรมตาม
เอกสารแนบท้าย) 

5. จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

50 กิจกรรม ศูนย์/ส านัก 

สถิติจังหวัด 

6. โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. จ านวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

สพบ./กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่
องค์กรในการต่อต้าน
การทุจริต 

2. เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

1. โครงการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 4 มิติ 
13 ตัวชี้วัด ของ
ส านักงาน ก.พ. 

 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามโครงการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใส 
4 มิติ 13 ตัวชี้วัด 

5 คะแนน ศูนย์/ส านัก 

กจธ. 

 

 

2. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment – ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. 

 

2. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

ร้อยละ 65 ศูนย์/ส านัก 

กจธ. 

 

3. โครงการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 

 

3. จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่
โปร่งใสในกระบวนการ
สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย การพิจารณา
ความดีความชอบ 

0 สบก.(กกจ.) 

4. โครงการยกย่องเชิดชู
คนดีศรี สสช. 
   - กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
   - กิ จกรรมคั ด เลื อก
บุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 

4. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดี
ศรี สสช. 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 

 

 
 

สบก.(กกจ.) 
 

กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

2. เพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิให้
มีการกระท าผิดวินัย 

 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
บริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. จ านวนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

150 คน กจธ. 

2. โครงการอบรมเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

 

2. จ านวนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

500 คน สพบ. 

3. โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

3. จ านวนครั้งของการ
จัดอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการทุจริต 

 

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

4. โครงการเผยแพร่
ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
และป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 

4. จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 

ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

5. โครงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กรเรื่อง 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (แบบส ารวจ 
Internal) 

5. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

120 คน กจธ. 

ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรลุตาม
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายทุกโครงการ โดยผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการเพ่ือให้โครงการที่รับผิดชอบบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายที่ก าหนด โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ สรุปได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อเสริมสร้างให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน มี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้เห็นแก่
ประโยชน์สาธารณะ 
2. เพื่อให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน 
ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
และไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

1. โครงการ 
สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1. จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

สพก. 
 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

4 ครั้ง 1. กิจกรรมมอบก าลังใจ 
ให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 
2559 ณ ชุมชนบ้านครัว
เหนือ ถ.เพชรบุรี  
เขตราชเทวี กทม. เมื่อ 
วันที่ 21 เมษายน 2559 
2. กิจกรรมรักษ์ป่า               
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จ 
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 
70 ป ี9 มิถุนายน 2559 
ณ บ้านบางบ่อล่าง  
ต.บางแก้ว อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน 2559 
3. กิจกรรมปลูกป่า  
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559  
ณ เขาขวาง วัดทิพย์สุคน
ธาราม อ.ห้วยกระเจา  
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่  
19 สิงหาคม 2559 
4. กิจกรรมร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
โรงพยาบาลรามาธบิดี
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 
23 พฤษภาคม 2559 
 
 
 



- 6 - 
 

เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกต่อ
สถาบัน              
ชาติ ศาสนา 
พระมหา 
กษัตริย์ 
 

2. จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการใน
โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกฯ 

สพก./               
สบก.(กกจ.) 

อย่างน้อย 
4 

กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดโต๊ะหมู่บูชาถวาย
พระพร เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี                   
2 เมษายน 2559 
2. จัดโต๊ะหมู่บูชาถวาย
พระพร เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ                  
12 สิงหาคม 2559 
3. จัดโต๊ะหมู่บูชาถวาย
พระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จ 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ครบ 70ปี 
4. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลัง 
ของแผ่นดิน เมื่อวันที่              
3 ธันวาคม 2558 
5. คณะผู้บริหาร ร่วมเข้า
ลงนามถวายพระพร    
พระราชพิธีเฉลิม             
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว  
5 ธันวาคม 2559 
6. คณะผู้บริหาร ร่วม               
ลงนามถวายพระพรเนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่         
1 มกราคม 2559 
 
 
 
 



- 7 - 
 

เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

7. คณะผู้บริหาร เข้าร่วม
พิธีท าบุญตักบาตร ถวาย
เป็นพระราชกุศลและพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล เมื่อวัน
พฤหสับดีที่ 9 มิถุนายน 
2559 
8. ร่วมเป็นเจ้าภาพและ
ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดกเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในสัปดาห์
เผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษาประจ าปี 
2559 วันพุธที่ 13 
กรกฎาคม 2559 
9. คณะผู้บริหาร  
เข้าร่วมลงนามถวาย 
พระพรพระราชพิธี                 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ                         
พระบรมโอรสาธิราช                    
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร วันที่  
28 กรกฎาคม 2559 
10. คณะผู้บริหารของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เข้าร่วมลงนามถวาย 
พระพรพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

3. การจัดท า
บอร์ด “NSO 
โปร่งใส”  
เพื่อเผยแพร่
เอกสาร
เกี่ยวกับเร่ือง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

3. จ านวน
หน่วยงานที่
ได้ด าเนินการ
จัดท าบอร์ด 
“NSO 
โปร่งใส” 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

อย่างน้อย 
30 

หน่วยงาน 
 

86
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 
จ านวน 

19 
หน่วยงาน 

ส่วน
ภูมิภาค 
จ านวน 

67 
หน่วยงาน) 

ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. และ ส านักงานสถิติ
จังหวัด ด าเนินการจัดท า
บอร์ด “NSO โปร่งใส” 
เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกนัการทุจริต  

4. โครงการ
จัดท าสื่อ
รณรงค์ใน
เรื่อง วินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
ป้องกันการ
ทุจริตเพื่อ
เผยแพร่ 
 

4. จ านวน
ช่องทางการ
เผยแพร่สื่อ
รณรงค์ใน
เรื่องวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
การป้องกัน
การทุจริต 

สบก.
(กนต.)/

กจธ./สพก. 

อย่างน้อย 
2 

ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

1. หนังสือแจ้งเวียน 
     1.1 เผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 
     1.2 เผยแพร่คู่มือ
ระเบียบส านักงานสถิติ 
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 
     1.3 เผยแพร่ละคร
ป้องกันและปราบปราม
การทุจรติคอร์รัปชั่นและ
เสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรม และผลงาน   
การประกวดสื่อป้องกัน  
การทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ช. 
     1.4 เผยแพร่ 
Application กฎหมาย
มาตรา 100/103 
     1.5 เผยแพร่คู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน    
ของกระทรวงสาธารณสุข 
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

2. เว็บไซต์nso.go.th และ 
webintranet.nso.go.th 
3. จัดบอร์ด 
4. จัดท าโปสเตอร ์               
“แก้ทุจริตต้องคิดเป็น” 
5. จัดท า Facebook 
“NSO Stopcorruption” 
 

5. โครงการ
หนึ่ง
หน่วยงาน
หนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

5. จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการใน
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ศูนย์/ส านัก 
สถติิจังหวัด 

50 
กิจกรรม 

244
กิจกรรม 

 

ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. และส านักงานสถิติ
จังหวัด ได้จัดกิจกรรม/  
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ            
ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 
 

6. โครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. จ านวน
ครั้งของการ
จัดกจิกรรม
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สพบ./กจธ. อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

๑ ครั้ง  จัดอบรมโครงการส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตร การเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท : 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
คอยรุตตั๊กวา (ล าไทร) แขวง
โคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่
ข้าราชการและบุคลากร
ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ จ านวน ๔๕ คน 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ให้แก่องค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

1. โครงการ
จัดท า
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
และ
ตรวจสอบได้ 
4 มิติ 13 
ตัวชี้วัด ของ
ส านักงาน 
ก.พ. 
 
 
 
 
 

1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ
จัดท า
มาตรฐาน
ความโปร่งใส 
4 มิติ 13 
ตัวชี้วัด 

ศูนย์/ส านัก 
กจธ. 

 

5 คะแนน 4.48 
คะแนน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้ด าเนินการ
ประเมินผลการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้                
4 มิติ 13 ตัวชี้วัด                  
ของส านักงานก.พ. และ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้                 
จากส านักงาน ก.พ. เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2559 

2. โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparen
cy 
Assessment 
– ITA) ของ
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

ศูนย์/ส านัก 
กจธ. 

ร้อยละ 
65 

82.18 จัดท าแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment – ITA) โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ได้คะแนนเท่ากับ                
ร้อยละ 82.18 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานระดับ 
สูงมาก 
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

3. โครงการ
ส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล
ในการ
บริหารงาน
บุคคล 
 

3. จ านวน
ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับ
ความไม่
โปร่งใสใน
กระบวนการ
สรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย การ
พิจารณา
ความดี
ความชอบ 
 
 

สบก.(กกจ.) 0 0 ไม่ได้รับรายงานเรื่อง    
การร้องเรียน 

4. โครงการ
ยกย่องเชิดชู
คนดีศรี สสช. 
  
 - กิจกรรม
คัดเลือก
ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการยก
ย่องคนดีศรี 
สสช. 

 
 
 
 

สบก.(กกจ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกย่องเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2558            
ซึ่งในปี พ.ศ. 2558               
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
จ านวน 2 คน ได้แก ่
      1. นายธนกฤต                     
เผ่าปานด ารง   
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส   
ส านักภูมิสารสนเทศสิถิต ิ
      2. นางสมพร               
พงษ์สมโภช                         
เจ้าพนักงานสถิติ              
ช านาญงาน 
ส านักบริหารจัดการ     
ระบบสถิต ิ
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

- กิจกรรม
คัดเลือก
บุคคลเพื่อยก
ย่องเป็นผู้
ประพฤติตน
ชอบด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต 
 
 

กจธ. ปีละครั้ง 
 

1 ครั้ง 2. ด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้
ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
ระเบียบส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ว่าด้วยการยก
ย่องผู้ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้
ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ได้แก่ นายก าชัย เงินศรี
สิทธิ์ นิติกรปฏิบัติการ 
ส านักบริหารกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1. เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ
2. เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิ
ให้มีการกระท าผิด
วินัย 

1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เรื่อง การ
บริหาร
จัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

1. จ านวน
ข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

กจธ. 150 คน 711 คน ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
บริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใด” ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ผ่านระบบ VDO 
Conference โดยวิทยากร
จากส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2559 
 
 

2. โครงการ
อบรมเร่ือง 
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การ
ปฏิบัติงาน 
 

2. จ านวน
ข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

สพบ. 500 คน ๕๐๑ คน 
(สพบ.) 

1. จัดอบรมหลักสูตร การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
หัวข้อ คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับการเป็น
ข้าราชการที่ดี ให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน ๓๒ คน วันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๒. จัดอบรมหลักสูตร 
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑๑ 
จ านวน ๕๔ คน วันที่ 20 
ตุลาคม ๒๕58 
3. จัดอบรมหลักสูตร 
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑๒ 
จ านวน ๔๘ คน วันที่ 2๑ 
ตุลาคม ๒๕58 
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

4. จัดอบรมหลักสูตร 
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑๓ 
จ านวน ๕๔ คน วันที่ 2๒ 
ตุลาคม ๒๕58 
5. จัดอบรมหลักสูตร   
ธรรมอบอุ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๑ 
จ านวน ๖๒ คน วันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕58 
6. จัดอบรมหลักสูตร 
ธรรมอบอุ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๒ 
จ านวน ๖๑ คน วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕58 
7. จัดอบรมหลักสูตร 
ธรรมอบอุน่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๓ 
จ านวน ๖๑ คน วันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕58 
8. จัดอบรมหลักสูตร 
ธรรมอบอุ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๔ 
จ านวน ๖๙ คน วันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕58 
9. จัดอบรมหลักสูตร               
การพัฒนานักบริหาร
ระดับกลาง หัวข้อ                 
การบริหารจัดการเชิงพุทธ 
และองค์กรแห่งการเกื้อกูล 
จ านวน ๖๐ คน วันที่ ๑๘  
มกราคม ๒๕5๙ 
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

3. โครงการ
อบรมเพื่อ
เสริมสร้าง
วินัยและ
ป้องกันการ
กระท าผิด
วินัยให้กับ
ข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

3. จ านวน
ครั้งของการ
จัดอบรมเพื่อ
เสริมสร้าง
วินัยและ
ป้องกันการ
ทุจริต 

สบก.
(กนต.)/
สพบ. 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 
ครั้ง 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรมหลักสูตร การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  
       -  หัวข้อ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
       -  หัวข้อ การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
       -  หัวข้อ การเสริมสร้าง
และป้องกันการกระท าผดิ
วินัย 
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน  ๓๒ คน วันที่ 1 – 
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
2. จัดอบรม ข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพื่อ
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การทุจริต “โครงการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559” 
เมื่อวันพฤหสับดีที่ 25 
สิงหาคม 2559 
 
 
 

4. โครงการ
เผยแพร่
ความรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
และป้องกัน
การกระท า
ผิดวินัย 

4. จ านวน
ครั้งของการ
เผยแพร่
ความรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
และป้องกัน
การกระท า
ผิดวินัย 

สบก.(กนต.) อย่างน้อย
เดือนละ   
1 ครั้ง 

เดือนละ    
1 ครั้ง 

แจ้งเวียนหนังสือเผยแพร่
ความรูเ้พื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย 
(ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ 
01.8/ว 7 (เดือนละ 1 
ครั้ง) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2559 – ปัจจุบนั (11 
ครั้ง) 
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เป้าประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินงาน 

 5. โครงการ
ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรเรื่อง 
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ (แบบ
ส ารวจ 
Internal) 
 

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

กจธ. 120 คน 140 คน จัดอบรมโครงการให้
ความรู้ เรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (แบบ
ส ารวจ Internal) แก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยวิทยากร
จากส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 

นอกจาก การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่ งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แล้ว ส านักงานสถิติแห่งชาติยังได้น าผลสรุปการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – 
เดือนกันยายน 2559 มาวิเคราะห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต 
หรือไม่ พร้อมทั้งได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาวิเคราะห์ว่าคะแนนที่ได้ มีดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตัวใดที่ได้คะแนนต่ า เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อสอบถาม/ค าชมเชย 

จ านวน
เรื่อง

ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
การตอบกลับผู้ร้อง การด าเนินการ 

จ านวนการตอบ
กลับผู้รอ้งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

จ านวนบัตรสนเทห่์
ที่ไม่สามารถตอบ

กลับผู้รอ้งได ้

จ านวนเรื่อง
ที่ด าเนนิการ
จนได้ข้อยุต ิ

จ านวนเรื่อง
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- เว็บไซต์ www.nso.go.th 
- เว็บไซต์ ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (สปน.) 
- หนังสือร้องเรียน 
- โทรศัพท์ 

41 
- 
9 
1 

34 
- 
5 
1 

7 
- 
4 
- 

40 
- 
9 
1 

1 
- 
- 
- 

รวม 51 
40 11 50 1 

51 51 
1. ข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์ 

1.1 การขอข้อมูลต่างๆ เช่น การขอเบอร์ติดต่อเพื่อส่งเอกสาร,ขอข้อมูล GPP พ.ศ. 2558, 
การปฏิบัติงานสนาม, การขอข้อมูลสถิติรายได้เฉลี่ยต่อหัวรายจังหวัด ปี 2557 และการขอข้อมูลสถิติของ 
GDP เป็นต้น 

1.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1.2.1 กรณีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจงาน เช่น การ

สอบลูกจ้างไม่เป็นธรรม, การแต่งต้ังพนักงานวุฒิ ปวช. ไม่โปร่งใส และ การแต่งต้ังพนักงานไม่โปร่งใส เป็นต้น 
1.2.2 กรณีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น  ประชาพิจารณ์ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ(ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค) เป็นต้น 

1.3 การคุกคามทางเพศ 
1.4 สภาพแวดล้อม/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1.5 ระบบการให้บริการ 
1.6 ทุจริตคอร์รัปชั่น 
1.7 อ่ืนๆ เช่น ชักชวนให้ท าธุรกิจขายตรง, ท่ีท ามาหากิน, ท่ีดินพิพาท, ขอน าเสนอเครื่องถ่าย

เอกสาร และค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 
2. ข้อเสนอแนะ เช่น ควรมีจัดท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการนับเวลาของ
ประเทศไทยให้เร็วข้ึน, ความคาดหวังส าหรับข้อมูลของ สสช. พึงมี,  อัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สถานะบุคคล
ทางทะเบียน, ขอแนะน าให้ สสช. ส ารวจข้อมูลปัญหาการขนส่งทางบก และสนใจอยากท า Website ใหม่
ให้กับ สสช. เป็นต้น 
3. ข้อสอบถาม เช่น สอบถามเรื่องการลงพื้นท่ีให้ประชาชนตอบแบบส ารวจ, สอบถามข้อมูลการตาย, 
สอบถามเกี่ยวกับส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมรายจังหวัด, สถิติส าหรับนักออกแบบ, เปิดรับสมัครนายมาดี, 
ตัวเลขจ านวนการเกิด พ.ศ. 2558 - 2559, การจัดสอบพนักงานสถิติ, ขอถสิติการเป็นแผลต่างๆของคนไทย 
3 ปีล่าสุด เป็นต้น 

4. ค าชมเชย 
4.1 เจ้าหน้าที ่
4.2 การบริการรวดเร็ว 
4.3 การให้ค าปรึกษาแนะน า 
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รวม 51 
42 9 50 1 

51 51 

จากตารางสรุปผลจะเห็นว่า มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวน 51 เรื่อง แยกตามช่องทางการ
ร้องเรียนได้ดังนี้ ทางเว็บไซต์ nso.go.th จ านวน 41 เรื่อง หนังสือร้องเรียน จ านวน 9 เรื่อง และโทรศัพท์  
จ านวน 1 เรื่อง ส าหรับผลการด าเนินการ สามารถตอบกลับผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน                   
44 เรื่อง เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่สามารถตอบกลับผู้ร้องได้ จ านวน 7 เรื่อง และจ านวนเรื่องที่สามารถด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ จ านวน 50 เรื่อง อยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 เรื่อง ส าหรับรายละเอียดของเรื่องที่
ร้องเรียน จะเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ                       
การทุจริตคอร์รัปชั่น ส่วนข้อร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจงาน จ านวน 10 
เรื่อง และการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 เรื่อง เป็นเรื่องของการไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เท่านั้น 
มิใช่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รหัสหน่วยงาน  00073  ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ล าดับ
ที ่

ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม                           
และความโปร่งใส 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EIT EBIT IIT 
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส 26.00 85.14  85.14 22.14 
 1.1 การด าเนินงานขององค์กร  85.00  85.00  
      1.1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง  80.07 91.67  85.87  
      1.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  75.86 100.0

0 
 87.93  

      1.1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ  91.73 66.67  79.20  
      1.1.4 การมีส่วนร่วม   80.00  80.00  
      1.1.5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  80.51   80.51  
      1.16 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน   100.0

0 
 100.0

0 
 

 1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร  85.28  85.28  
      1.2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน  70.81 100.0

0 
 85.41  

      1.2.2 ช่องทางการร้องเรียน  84.77   84.77  
      1.2.3 การแจ้งผลร้องเรียน  67.00   67.00  
2 ความพร้อมรับผิด 18.00 87.59  87.59 15.77 
 ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนา้ที ่  86.29 88.89  87.59  
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22.00 95.06   95.06 20.91 
 3.1 การรับรู้ข้อมลูการทุจริต  97.11   97.11  
 3.2 ประสบการณ์ตรงการทุจริต  93.00   93.00  
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00  74.78 74.78 11.96 
 4.1 วัฒนธรรมองค์กร    67.56 67.56  
 4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร   100.0

0 
63.98 81.99  

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18.00   63.34 63.34 11.40 
 5.1 การบริหารงานบุคคล    53.37 53.37  
      5.1.1 ประสบการณ์ตรง    47.36 47.36  
      5.1.2 การรับรู้    54.04 54.04  
 5.2 การบริหารงบประมาณ    71.04 71.04  
      5.2.1 การรับรู้    71.04 71.04  
 5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน    65.62 65.62  
      5.3.1 ประสบการณ์ตรง    72.96 72.96  
      5.3.2 การรับรู้    59.75 59.75  

รวม 100.0
0 

คะแนน ITA = 82.18 
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ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวม ส านักงานสถิติแห่งชาติได้คะแนนเท่ากับ 82.18 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับสูงมาก แต่ถ้ามาดูที่ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แต่ละตัว ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับ 85.14 อยู่ในระดับผลของการประเมิน สูงมาก, ดัชนีความ
พร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับ 87.59 อยู่ในระดับผลของการประเมิน สูงมาก, ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับ 95.06 อยู่ในระดับผลของการประเมิน สูงมาก, ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ 74.78 อยู่ในระดับผลของการประเมิน สูง, ดัชนีคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับ 63.34 อยู่ในระดับผลของการประเมิน สูง 

จะเห็นว่าดัชนีที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนน
เท่ากับ 95.06 และดัชนีที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับ 
63.34 และ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ 74.78 ซึ่งดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3                
(พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้น าแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาทบทวนและปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ                 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเพ่ือให้ค่าคะแนนดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ท างาน ทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception-Based) และข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เพ่ิมสูงขึ้น โดยก าหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
กิจกรรมที่ 7 และเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ประมวล
จริยธรรมจรรยาข้าราชการ การปรับฐานความคิด (Digital Thinking) ในเชิงรุก ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 5 ดังมีรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
จิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต รวมถึง
การปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดให้
เห็นแก่ประโยชน์
สาธารณะ 
2. เพ่ือให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน 
ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจาก
การทุจริต
คอร์รัปชั่น และ
ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 
 

1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

สพก. 
 

2. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

อย่างน้อย 
4 กิจกรรม 

สพก./ 
สบก.(กกจ.) 

3. การจัดท าบอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เพ่ือเผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

3. จ านวนหน่วยงานที่ได้
ด าเนินการจัดท าบอร์ด 
“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
50 

หน่วยงาน 
 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4. โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 

4. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

สบก.
(กนต.)/ 

กจธ./สพก. 

5. โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

5. จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

60 
กิจกรรม 

ศูนย์/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6. โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

สพบ./กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ให้แก่องค์กรใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

1. โครงการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4 มิติ 13 
ตัวชี้วัด ของส านักงาน ก.พ. 

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
จัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด 

5 คะแนน กจธ. 
 
 

2. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment – 
ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 

2. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร้อยละ 
70 

กจธ. 
 

3. โครงการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 
 

3. ระดับความส าเร็จของ
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย การ
พิจารณาความดีความชอบ 

0 สบก.(กกจ.) 

4. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี 
สสช. 
     - กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ                
พลเรือนดีเด่น 
     - กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพ่ือ              
ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน              
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

4. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 
 

 
 

สบก.(กกจ.) 
 

กจธ. 

5. ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและสาธารณชน 

7. จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่การแสดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

กจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้ 
ทักษะ และ
ทัศนคติ ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตให้กับ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกคน 
ให้มีวินัยและ
ป้องกันมิให้มีการ
กระท าผิดวินัย 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ 

300 คน กจธ. 

2. โครงการอบรมเรื่อง คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

2. จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ 

500 คน สพบ. 

3. โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 

3. จ านวนครั้งของการจัด
อบรมเพ่ือเสริมสร้างวินัย
และป้องกันการทุจริต 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

4. โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 

4. จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 

ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

5. โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองค์กรเรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(แบบส ารวจ Internal) 

5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

120 คน กจธ. 

5. จัดแคมเปญ “Digital Thinking 
Knockdoor” เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ในเรื่อง 
     - การปรับฐานความคิด 
     - ระเบียบผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     - ประมวลจริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ สสช. 

5. จ านวนเจ้าหน้าที่ของ 
สสช. เข้าใจระบบ Digital 
Thinking 

2 ศูนย์ 
10 ส านัก 
3 กลุ่มงาน 

กจธ. 

 

           
(นางปนัดดา  สุขข า) 

ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
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โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

กตส. 1. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และงดเหล้าเข้าพรรษา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข ของส านักงานฯ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมมอบก าลังใจให้ผู้สูงอายุภายใต้โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข ของส านักงานฯ 

3 

กพร. 
 

1. ด าเนินการตามโครงการหน่ึงหน่วยงานหน่ึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การสวดมนต์ 
การน่ังสมาธิ ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การแต่งเคร่ืองแบบ
ข้าราชการเพื่อปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี การแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี เป็นต้น 

1 

ศทก. 1. จัดท าบอร์ดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 1 
สบส. 

 
1. ด าเนินการจัดบอร์ดเกี่ยวกับความส าคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และเชิญชวนให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 

1 

สบจ. 1. จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ น่ังสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ ถือศีล งดเว้นอบายมุข 1 
สสก. 

 
1. จัดให้เจ้าหน้าที่รับชมดีวีดีละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้าง
จริยธรรมคุณธรรม เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริต 

1 

สสค. 1. จัดท าบอร์ด “วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา” 1 
สธม. 1. จัดท าบอร์ดเน่ืองในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 1 
สพบ. 1. จัดกิจกรรมในวันเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 25 คน  

แต่งกายด้วยชุดสีขาว ร่วมสวดมนต์ น่ังสมาธิ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.30 – 13.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติธรรม 
2. จัดกิจกรรมในวันเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๑๗ คน ร่วมสวดมนต์ น่ังสมาธิ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 – 13.00 น.  ณ ห้อง
ปฏิบัติธรรม 
3. เจ้าหน้าที่ ร่วมท าบุญ ฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน 

3 

สภส. 1. ด าเนินการจัดท าบอร์ดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
2. ด าเนินการเผยแพร่ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของส านัก 

2 

นนทบุรี 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD โดยการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ BIKE 
FOR DAD จังหวัดนนทบุรี และท าเอกสารเผยแพร่ 
2. เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพื่อประโยชน์
สุขแห่งประชาชน และเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ 
3. จัดท าบอร์ดวันวิสาขบูชา เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป 

3 

ปทุมธานี 
 

1. ให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในส านักงานได้รับชมละครสั้นป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
2. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปทุมธานี 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2 

สมุทรปราการ 1. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการที่ดแีละพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
2. ร่วมลงนามถวายพระพร พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                   
5 ธันวาคม 2558 
3. ร่วมลงนามถวายพระพร พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                              
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 

6 

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

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

4. ร่วมลงนามถวายพระพร พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                             
สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 
5. ร่วมลงนามถวายพระพร พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 
6. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 

นครปฐม 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตักบาตรอาหารแห้ง และปลูกป่า
เฉลิม      พระเกียรติฯ 

1 

สมุทรสาคร 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลของทางจัดหวัดที่จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่               
ของส านักงานฯ ตะหนักถุงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 

2 

พระนครศรีอยุธยา 
 

1. จัดกิจกรรมสวดมนต์ท าวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดมาบพระจันทร์ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

1 

ลพบุรี 
 

1. ร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์                                      
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
2. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันฉัตรมงคล                                        
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
3. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส                            
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
4. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเย่ียมสถานสงเคราะห์ในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
5. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
6. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม 2559 
7. ร่วมกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
8. ร่วมกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา             
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 
9. ร่วมพิธีจัดกิจกรรม ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้าง
สถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี เมื่อวนที่ 11 กันยายน 2559 
10. ร่วมพิธีลงนามถวายสัตยาบัน เพื่อร่วมกัน “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กร
ปกครองท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 

10 

สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 

1. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล                                    
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                          
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 
3. ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 70 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล       
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 
4. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล                           
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 
5. ท าบุญบริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2558 คร้ังที่ 2 ตามโครงการ                    
ท าความดีเพือ่พอ่ของแผ่นดิน วันที่ 12 ธันวาคม 2558 
6. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯ ในช่วงของการประชุมประจ าเดือนของส านักงานฯ 

6 

ชัยนาท 1. ร่วมวางพวงมาลา ในนามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน่ืองในวันปิยมหาราช                           
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 

20 
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2. ร่วมให้บริการประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                          
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (5 ธันวาคม 2558)                        
Bike for dad ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลัง(หลังใหม่) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
3. จัดกิจกรรมกล่าว “ค าถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดแีละพลังของแผ่นดิน”                                     
ณ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ชั้น 4 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
4. ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
5. ร่วมกิจกรรม “Bike for Dad ป่ันเพื่อพอ่” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
6. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฐาราชเจ้า และวันข้าราชการ
พลเรือน ประจ าปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมอาคาร    
วิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
7. ร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจ าปี พ.ศ. 2559                               
ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 
8. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ประจ าปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2559 
9. ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท                        
จ.ชัยนาทเมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 
10. ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพธิีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม                     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 
ปี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 6.30 น. 
11. ร่วมโครงการ “รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน” ณ บริเวณรอบสระ 400 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู่                            
ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง .ชัยนาท พร้อมด้วยพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจังหวัดชัยนาท 
8 อ าเภอ 53 ต าบล ร่วมพลังปลูกตน้ราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 เวลา 10.00 น. 
12. ร่วมงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณอาคารวิมลคุณากร ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท ส าหรับงานดนตรีในคร้ังน้ี มณฑลทหารบกที่ 13 ได้ร่วมกับจังหวัดชัยนาทจัดขึ้นเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนเป็นการน้อมน าเอาพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาให้ประชาชน
จังหวัดชัยนาทได้รับฟัง ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ เช่น เพลงแผ่นดินของเรา ลมหนาว แสง
เทียน ยามเย็น ใกล้รุ่ง สายฝน ดวงใจกับความรัก อาทิตย์อับแสง ย้ิมสู้ เป็นต้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เวลา 16.30 น. 
13. ร่วมในพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณเขื่อน
เรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
14. ร่วมพิธีหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 
ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. 
15. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดธรรมามูล
วรวิหาร ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 6.30 น. 
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16. ร่วมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 (ภาคเช้า) 
17. ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณ
สนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 (ภาคค่ า) 
18. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ” เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ                 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. 
19. จัดกิจกรรมโครงการหน่ึงหน่วยงานหน่ึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าเจ้าพระยา                     
(โคกขาม) ต.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 7.00-17.30 น. 
20. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล                              
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                                    
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                    
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดป่าเจ้าพระยา (โคกขาม) ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท                          
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 7.00 -17.30 น. 

สระบุรี 
 

1. จัดท าบอร์ดเผยแพร่ข้อความตามพระราชด ารัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
2. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นข้าราชการที่ด ี

2 

ชลบุรี 1. เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี 1 
ตราด 

 
1. จัดกิจกรรมชมผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 
2. ร่วมประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2 

นครนายก 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
2. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 59 
3. เข้าร่วมกิจกรรมBike for Dad ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก 
4. เข้าร่วมโครงการ “รักษ์น้ า รักษ์ปลา รักศีล 5” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก 
5. ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก วันที่ 5 กันยายน 2559 
6.ร่วมกิจกรรม “นครนายกเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข” วันที่ 22 กันยายน 2559 
7. จัดอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยในการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ในช่วงประชุมประจ าเดือน 

7 

ราชบุรี 1. จัดท าบอร์ดโครงการ 1 หน่วยงาน 1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 
สุพรรณบุรี 

 
1. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมวันพ่อ                            
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
2. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมวันแม่                                  
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
3. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความรักความอบอุ่นของครอบครัว       
เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 

3 

เพชรบุรี 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทางบอร์ด และทางเว็บไซต์
ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี 

1 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

1. จัดโครงการท าความดีเพื่อพ่อ 
2. สวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. เข้าร่วมโครงการป่ันเพื่อพ่อ 

3 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

สระแก้ว 1. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการ                    
พลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
กตัญญกูตเวทีตอ่องค์ท่าน ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 
2. ร่วมพีท าบุญตกับาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 65 รูป เน่ืองในวันคล้าย                              
วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 
พรรษา ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 
3. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม 

3 

เชียงใหม่ 1. เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กร
ปกครองท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ และร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” 
ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ.
เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

1 

ล าพูน 
 

1. เผยแพร่ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจ าปี 2558 
2. เผยแพร่ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

2 

ล าปาง 1. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2559 

1 

อุตรดิตถ์ 1. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการที่ดแีละพลังแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
2. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา                         
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2559 
3. เข้าร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2559 
4. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา                                     
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 
6. เข้าร่วมพิธีเขา้ร่วมพธิีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา                      
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 
7. จัดท าป้าย “ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการแจ้งเบาะแสเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ 
8. รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ แต่งเคร่ืองแบบข้าราชการทกุวันจันทร์                               
เพื่อปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ด ี
9. เปิดเพลง “จ าขึ้นใจ” ในช่วงเช้าและพักกลางวัน เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการเป็นข้าราชการที่ด ี
10. เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 
11. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ ภาคเหนือ ประจ าปี 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 
12. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระข้าวสารอาหารแห้ง 1,111 รูป เน่ืองในสัปดาห์วันวิสาขบูชา เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 
13. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพธิีสวดพระอภิธรรม สรีระพระพุทธเจ้าจ าลอง เน่ืองในงานประเพณี “อัฐมี
บูชา” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
14. เข้าร่วมท าบุญตกับาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ เน่ืองในงาน “ประเพณีสลากภัต” เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 
15. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning Day) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

15 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

แพร่ 1. ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ศูนย์ประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก                 
และกลุ่มประเทศ GMS 
2.จัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ                       
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
3. ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS 
4. จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ค่านิยมการไม่รับของขวัญ สินน้ าใจ ณ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 
5. แจ้งเวียนและติดประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ณ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 
6. จัดกิจกรรมแบ่งฝัน ปันรัก สิ่งดีๆ เพื่อน้องนักเรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.เมือง จ.แพร่ 
7. จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้พิการ ณ โรงเรียนสันติ-จินดา อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยเลี้ยง
อาหารกลางวัน 
8. จัดกิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้พิการด้อยโอกาส ณ ต าบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โดย
มอบอุปกรณ์ของใช้ 
9. จัดกิจกรรมร่วมเย่ียมและให้ก าลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
10. เข้าร่วม “โครงการชวนกันเข้าวัดเพื่อพัฒนาจิตใจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีหลักยึดเหน่ียวในการด าเนิน
ชีวิต ณ วัดต่างๆในจังหวัดแพร่ 

10 

น่าน 
 

1. จัดท าบอร์ดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อเผยแพร่ที่วัดพระธาตุเขาน้อยและวัดพระธาตุแชแ่ห้ง จังหวัด
น่าน 
2. ส่งเสริมประเพณีรดน้ าด าหัว แสดงความเคารพและความกตัญญู ขอขมาลาโทษ และรับค าอวยพร
จากสถิติจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า จ านวน 2 กิจกรรม 
          - ปลูกป่าที่ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 
          - ปลูกป่าที่ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
4. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน โดยปลูกต้นไม้กระถาง และท าความสะอาด
ส านักงานให้น่าอยู่ 

4 

พะเยา 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับชมละครป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม” 
2. เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 
3. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหมู่บ้านศีล 5 ซ่ึงจัดเป็นประจ าในวันที่ 5 ของทุกเดอืน 
4. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ซ่ึงทางจังหวัดพะเยา
ได้จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวเหนียววันพุธและกาแฟยามเช้าเป็นประจ าทุกเดือน 
5. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโคมค า 
6. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “เวียนเทียนทางน้ ากลางกว๊านพะเยาหน่ึงเดียวในโลก เวียนเทียนวิสาขบูชา 
ปัญญาและสายน้ า” ประจ าปี 2559 ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 โดยการจัด
งานคร้ังน้ีได้จัดขึ้น 2 ส่วน คือ บริเวณลานช่วงวัฒนธรรม มีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า การน่ังสมาธิเจริญจิตภาวนา กิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา การแสดงเวที
สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพะเยา และบริเวณท่าเรือ วัดติโลกอาราม 

6 

เชียงราย 
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย “วินัย รู้ไว้ ไม่ไร้เท่าใบพุทรา” ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับทราบและให้ยึดถือปฏิบัติ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับทราบและให้ยึดถือ 
ปฏิบัติ 

3 
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3. เผยแพร่คู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติวา่ด้วยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จัดท าโดย
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับทราบและให้
ยึดถือปฏิบัต ิ

แม่ฮ่องสอน 1. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. ร่วมกิจกรรม Bike for Dad 5 ธนัวาคม 2558 
3. ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 

3 

นครสวรรค์ 
 

1. เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาท าบุญวันธรรมสวนะ ทุกวันพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
2. จัดโครงการอบรม เร่ือง คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2 

ตาก 
 

1. เปิดสื่อรณรงค์ เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ รับทราบ จ านวน 20 ราย (เดือนละ 1 คร้ัง) 

1 

สุโขทัย 1. ด าเนินการเปิดวีดีทัศน์ ก่อนการประชุมประจ าเดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 

1 

พิจิต 1. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเคร่ืองราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2558 
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติชาดกเน่ืองในวันออกพรรษา วันที่ 27 ตุลาคม 
2258 
3. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการที่ดี พธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่ม
ทอง) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
4. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “รวมพลังต่อต้านทุจริต วันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล” วันที่ 9 
ธันวาคม 2559 
5. ร่วมกิจกรรมป่ันเพื่อพ่อ (Bike for Dad) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
6. ร่วมงานสวดมนต์ ดูดาว เล่าเร่ืองชาละวัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
7. ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ (วางพวงมาลา) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
วันที่ 25 เมษายน 2559 
8. ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
9. ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                            
สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
10. ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

10 

เพชรบูรณ์ 1. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และร่วมพิธีจุดเทียนชัย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 
สิงหาคม 2559 
2. จัดกิจกรรมท าความสะอาดสถานที่ศาสนสถาน 
3. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติฯ ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี 

3 

สุรินทร์ 
 

1. ร่วมลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์ 
2. จัดแสดงละครสั้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในหัวข้อ “คนไทยไม่โกง” 

2 

ศรีสะเกษ 
 

1. ร่วมโครงการบริจาคหนังสือ แก่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดศรีสะเกษ โครงการบรรณสัญจรประจ าปี 2559 (Book Voyage 2559) 
2. เข้าร่วมกิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ ด้วยการท าความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัด เพื่อถวายเป็น                  
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

9 
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3. เข้าร่วมพิธีเน่ืองในวันปิยมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกาเป็นประธานในพิธี ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
4. เข้าร่วมพิธีเน่ืองในวันจักรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิม               
พระเกียรติ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
5. เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิม                  
พระเกียรติ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
6. เข้าร่วมพิธที าบุญตกับาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเสดจ็เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  
7. เข้าร่วมพิธีวันแมแ่ห่งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิม              
พระเกียรติ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 
8. จัดโต้ะหมู่บูชาถวายพระพรเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                          
สยามบรมราชกุมารี 
9. จัดโต้ะหมู่บูชาถวายพระพรเน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

อุบลราชธานี 1. จัดบอร์ดเน่ืองในวันวิสาขบูชา 
2. จัดบอร์ดตามโครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 

2 

ยโสธร 
 

1. รับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
2. ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
3. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาส                           
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
4. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสเฉลิม                            
พระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

4 

ชัยภูม ิ
 

1. จัดท าบอร์ดเพื่อสนองปณิธานต่อต้านการทุจริตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเผยแพร่                 
พระราชด ารัสฯ 
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

2 

ขอนแก่น 1. ร่วมท าบุญตักบาตรและสวดมนต์ประจ าปี เพื่อตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดหนองแวง                        
พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น 

1 

อุดรธานี 1. ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร “วันแม่แห่งชาต”ิ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
2. ร่วมกิจกรรม Bike foe Mom ป่ันเพื่อแม่ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 

20 

หนองคาย 1. ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) แห่งชาติ กิจกรรม
รณรงค์รักษาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดหนองคาย วันที่ 24 ธันวาคม 2558 
2. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทยโปร่งใส (Transparent Thailand) ณ วัดโพธิ์
ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 9 ธันวาคม 2558 

2 

นครพนม 1. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
2. เข้าร่วมโครงการตักบาตรวิถีชีวิตท้องถิ่น บริเวณแม่น้ าโขง อ.เมือง จ.นครพนม 

2 

มุกดาหาร 
 

1. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส                        
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และพิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระ
ใหญ่ เน่ืองในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี ณ วัดรอยพุทธบาทภูมโนรมย์ ต.นาสีนวน                              
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  

1 

หนองบัวล าภ ู
 

1. ร่วมวางพวงมาลาฯ ในนามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน่ืองในวันปิยมหาราช                        
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
2. จัดกิจกรรมกล่าว “ค าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมอืงที่ดีและพลงัของแผ่นดิน”                                    
ณ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ชั้น 2 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 

9 
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3. ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 
4. ร่วมกิจกรรม “Bike for Dad ป่ันเพื่อพอ่” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
5. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการ                  
พลเรือนประจ าปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องอนาลโย                 
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
6. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ประจ าปี 2559 ณ ห้องอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวนัที่ 6 เมษายน 2559  
7. ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ 
วัดมหาชัย ต.ล าภู จ.หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
8. ร่วมท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (ภาคเช้า) 
9. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
(ภาคค่ า) 

สงขลา 1. ร่วมออกบูทแสดงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารส าหรับคนพิการ ในงานวันคน
พิการสากลจังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
2. ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเรือนาวากาชาด ในงานประจ าปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2559               
เราช่วยกาชาด กาชาดชว่ยเรา ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ  บริเวณสระบัว                      
จ.สงขลา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 “ปลูกพุทธรักษาถวายพอ่” สงขลา...
เมืองสวยน้ าใส ทางหลวงหมายเลข 424 ตอนคลองวง-ท่าท้อน ณ บริเวณหน้ามัสยิดกลาง                                       
(ถนนลพบุรีราเมศวร์) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 
4. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
5. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ จุดเทียนชัยเน่ือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ                                         
ณ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 
6. จัดท าบอร์ดเน่ืองในวันวิสาขบูชา วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

6 

สตูล 1. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฎฐมีบูชา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติ
พระพุทธศาสนา ประจ าปี 2559 จ.สตูล 
2. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา ประจ าปี 2559 จ.สตูล 

2 

ปัตตานี 
 

1. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนปัตตานี ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น” 
2. จัดการประชุมประจ าเดือนของส านักงานฯ ในวาระเร่ืองการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม                        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานฯ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ โดยสถิติจังหวัดปัตตานี เป็นผู้น ากล่าวค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
4. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเสด็จ                            
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 

4 

นราธิวาส 
 

1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้แก่ขา้ราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ในส านักงานฯได้ทราบพร้อมลงรายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

1 
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นครศรีธรรมราช 
 

1. ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันและสร้างรอยย้ิมให้ประชาชน 
2. ร่วมท าบุญตักบาตร วันอาทิตย์ ณ หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช                               
จ.นครศรีธรรมราช 
3. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย เดือนละ 1 คร้ัง 

3 

กระบ่ี 1. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองท้องถิ่นใสสะอาด” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา                           
ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี ชั้น 5 อ.เมือง จ.กระบ่ี 

1 

พังงา 
 

1. ร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา และให้การต้อนรับจุฬาราชมนตรี ซ่ึงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจ าปี 2559 
2. ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 

2 

ภูเก็ต 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันมาฆะบูชา จังหวัดภูเก็ต 
ประจ าปี 2559 
2. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
3. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรม
ราชินี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 
4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต                     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 
5. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
6. ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                              
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 
7. ร่วมพิธีเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 
2558 ดังน้ี 
       - พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ ์
       - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
       - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ด ี
       - พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ
8. ร่วมงานพิธีวันที่ระลึก งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรี                      
บรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 
9. ร่วมงาน “วันฉัตรมงคล” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
 
10. ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จ                                 
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559                          
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 
11. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่                                
28 กรกฎาคม 2559 ดังน้ี 
       - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
       - พิธีเจริญพระพทุธมนต์เน่ืองด้วยนพเคราะห์ 
       - พิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะ 

13 
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 ศูนย์/ส านัก/ 
ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

12. ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 
13. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ดังน้ี 
       - พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ ์
       - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
       - พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ จุดเทียนชัยถวาย 

สุราษฎร์ธานี 1. จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559 ณ วัดท่าไทร                     อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
2. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ                  
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจ าปี 2559 ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ต.ล าพูน อ.บ้านนาสาร                       
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 มิถุนายน 2559 
3. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล ณ หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ.เมือง                           
จ.สุราษฎร์ธานี พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการ
แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
4. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ                            
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

4 

ระนอง 1. ด าเนินการจัดประชุมเผยแพร่คู่มือระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 

1 

ชุมพร 
 

1. เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นใสสะอาด” วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี จ.ชุมพร 
2. เข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleaning Day ณ บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยม ี                          
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์เก็บขยะริมชายหาด เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของ 
จ.ชุมพร 

2 

รวม 244 
 
 


