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สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
NATIONAL STATISTICAL OFFICE

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384
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รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติรู้จั กพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้ อม รู้ จักใช้
เหตุผลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิ บัติงานด้วยความโปร่งใส
มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
และใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการด าเนิ นงานของส านั กงานสถิติ แห่ งชาติให้ มีธรรมาภิบาล เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็น
องค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดาเนินงานขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต
โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้ำประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบ
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่ งชาติทุกคน
ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทาผิดวินัย
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่ง ความ
พอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทย
และเพื่อให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนด สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ขับเคลื่อน
โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
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แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรั บฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ส ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้ำประสงค์
1. ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
มีจิตสานึกสาธารณะและ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
สร้างกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร
1. จานวนกิจกรรมที่ได้ 1. โครงการ สสช. ปันรัก
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปันสุข

2. บูรณาการและเสริมพลัง
การมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าที่
ในองค์กร ในการผลักดันให้
เกิดสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการ
ทุจริต

4. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ใน
เรื่องวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต
5. จานวนกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วม
ต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

2. จานวนกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตสานึกฯ
3. จานวนหน่วยงานที่
ได้ดาเนินการจัดทา
บอร์ด “NSO โปร่งใส”

7. จานวนครั้งของการ
จัดอบรมหลักสูตร
“การเสริมสร้างวินัย
และป้องกันการกระทา
ผิดวินัยให้กบั ข้าราชการ
บรรจุใหม่”

กลยุทธ์
1,2,4

2. โครงการเสริมสร้าง
1,2,4
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. การจัดทาบอร์ด
1,2,4
“NSO โปร่งใส” เพือ่
เผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต
4. โครงการจัดทาสื่อ
1,2,4
รณรงค์ในเรื่อง วินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อเผยแพร่
5. โครงการหนึ่งหน่วยงาน 1,2,3,4
หนึ่งกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
6. โครงการประยุกต์
1,2,3,4
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต
7. โครงการอบรม
1,2,3,4
หลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการ
กระทาผิดวินยั ให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่”

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ
อย่างน้อย สพก.(ปชส.)
ปีละ
2 กิจกรรม
อย่างน้อย สพก.(ปชส.)/
ปีละ
สบก.(กกจ.)
4 กิจกรรม
อย่างน้อย ศูนย์/สานัก
50
สถิตจิ ังหวัด
หน่วยงาน

อย่างน้อย สบก.(กนต.)/
1 ช่องทาง
กจธ./
สพก.(ปชส.)
50
กิจกรรม

ศูนย์/สานัก
สถิติจังหวัด

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ./
กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สบก.(กนต.)/
สพบ.
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
8. จานวนครั้งของการ
จัดอบรมในเรื่อง “การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ”
9. จานวนครั้งของการ
จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
การทุจริตให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กร
10. จานวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน
1 เครือข่าย”
11. จานวนครั้งการจัด
โครงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ภายใต้แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้านโกง”
12. จานวนครั้งของการ
ให้ความรู้กับเครือข่าย
“ข้าราชการไทยไร้
ทุจริต” ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
13. จานวนครั้งของการ
จัดอบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest)”

กิจกรรม/โครงกำร
8. โครงการอบรมใน
เรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ”
9. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
การป้อ งกั นการทุจริต
ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร

กลยุทธ์
1,2,4

เป้ำหมำย
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
กจธ.

1,2,3,4

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ./
กจธ.

10. โครงการ “1 หน่วยงาน
1 เครือข่าย”

1,2,4

1
เครือข่าย

ศูนย์/สานัก

11. จัดโครงการให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ภายใต้แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้านโกง”

1,2,4

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

กจธ.

12. โครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต” ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ

1,2,4

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ./
กจธ.

13. โครงการอบรม
หลักสูตร“ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of
Interest)”

1,2,4

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ./
กจธ.

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
และต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ
เป้ำประสงค์
1. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร

ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งของการ
จัดโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”

กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการประกาศ
เจตนารมณ์ “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”

กลยุทธ์
1

เป้ำหมำย
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
กจธ./
สบก.(กชอ.)/
สบก.(กสบ.)/
สพก.(ปชส.)/
สพบ.
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เป้ำประสงค์
2. ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัด
2. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์

กิจกรรม/โครงกำร
2. โครงการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์
ตามช่องทางต่างๆ

กลยุทธ์
1

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ
อย่างน้อย
กจธ./
2 ช่องทาง สพก.(ปชส.)/
ศทก.

กลยุทธ์
1,2

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ
อย่างน้อย
กจธ./
2 ช่องทาง
ศทก.

3. ติดตามการปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรทุก
ระดับ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้ำประสงค์
1. เพื่อพัฒนากลไกการ
ป้องกันการทุจริตให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
1. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่นโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรม/โครงกำร
1. จัดทานโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ในการดาเนินงานของ
ทางานด้านการป้องกันการ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่
ทุจริต ให้สามารถป้องกัน
ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ทราบและถือปฏิบัติ
2. ระดับความสาเร็จ
2. โครงการยกย่องเชิด
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ของการดาเนินโครงการ ชูคนดีศรี สสช.
การทุจริตขึ้น
ยกย่องคนดี ศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. จานวนครั้งของการ 3. ทบทวนระเบี ยบ
ทบทวนระเบียบภายใน ภายใน ในเรื่อ งการ
ในเรื่องการป้องกันการ ป้องกันการมี
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการ
ของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1,2

1,2

ปีละครั้ง

สบก.(กกจ.)

ปีละครั้ง

กจธ.

ปีละครั้ง

สบก.(กนต.)/
กจธ.
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
4. ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาการประเมินผล
การควบคุมภายใน
5. ระดับความสาเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแผน
ที่กาหนด

กิจกรรม/โครงกำร
4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

กลยุทธ์
1,2

เป้ำหมำย
ร้อยละ
100

ผู้รับผิดชอบ
สบก.(กผย.)

5. แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี

1,2

รายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ในแต่ละ
เรื่องตามที่
กาหนด
ในแผน

กตส.

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้ำประสงค์
1. ยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการตาม
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity
& Transparency
Assessment – ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

กลยุทธ์
1

เป้ำหมำย
ร้อยละ
70

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
กจธ.

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
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ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรม/
โครงกำร
1.โครงการ
สสช. ปันรัก
ปันสุข

ตัวชี้วดั
1.จานวน
กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย ผลงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ปัญหำ/
แนว
รับผิดชอบ
อุปสรรค ทำงแก้ไข
สพก.
อย่างน้อย 7 กิจกรรม 1.1 จัดกิจกรรม “ชวนน้องหนู
(ปชส.)
ปีละ
เรียนรูส้ ถิต”ิ ในวันเด็กแห่งชาติ
2 กิจกรรม
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารบี เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2560
1.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
นาถุงยังชีพ สิ่งของ น้าดื่ม
ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้แก่
ผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้
(ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา และตรัง) เมื่อ
วันที่ 23–26 มกราคม 2560
1.3 จัดกิจกรรมบริจาคยาที่ยัง
ไม่หมดอายุ มอบให้โรงพยาบาล
อุ้มผาง จังหวัดตาก ภายใต้
โครงการ “สุจริตตามรอยพ่อ
ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” ตั้งแต่
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 21 มีนาคม 2560
1.4 กิจกรรมมอบกาลังใจให้
ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตาบล
วัดสาโรง อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่
21 เมษายน 2560
1.5 ผู้บริหารพร้อมข้าราชการ
นากระเช้าดอกไม้ไปมอบให้
ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจ ในวันสถาปนา
สานักงานฯ เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2560
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กิจกรรม/
โครงกำร

2.โครงการ
เสริมสร้าง
จิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วดั

2.จานวน
กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการใน
โครงการ
เสริมสร้าง
จิตสานึกฯ

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

สพก.
(ปชส.)/
สบก.
(กกจ.)

อย่างน้อย
ปีละ
4 กิจกรรม

ผลงำน

28
กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน
1.6 กิจกรรม สสช. ปันรัก
เพื่อน้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560 ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม
ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2560
1.7 กิจกรรมทาดีถวายในหลวง
รัชกาลที่ 9 ณ ที่ทาการ
ไปรษณีย์หน้าพระลาน
ถนนพระลาน แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2559
2.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเครื่อง
ทองน้อย และจัดทาบอร์ด
พระราชประวัติเพื่อแสดง
ความอาลัยและเพื่อร่วมน้อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ ที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทย
2.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวาย
ความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ณ บริเวณลาน
ผู้บริหาร ชั้น 4 สานักงาน
สถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2559

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข

-

-
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กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท เมื่อวันที่ 23
ตุลาคม 2559, วันที่
12 พฤศจิกายน 2559,
วันที่ 2 ธันวาคม 2559,
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานกับ
กระทรวงดิจิทัลฯ ณ
วัดมณีชลขันฑ์ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559
2.5 ผู้บริหารและข้าราชการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ เข้า
ร่วมงานรวมพลังแห่งความ
ภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2559
2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ เข้า
ร่วมพิธีบาเพ็ญอุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2559

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข

-9-

กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
2.7 สานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพและร่วมฟัง
เทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2559
2.8 สานักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ จัด
กิจกรรมทาดีถวายในหลวง
รัชกาลที่ 9 นาเครื่องอุปโภค
บริโภคไปแจกจ่ายให้
ประชาชนที่มาถวายบังคม
พระบรมศพ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2559
2.9 ผู้บริหาร สานักงานสถิติ
แห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช
2560 ณ พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
2.10 จัดกิจกรรมทาบุญ
เลีย้ งพระ ทาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่
12 มกราคม 2560 ภายใต้
กิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ
ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
2.11 ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
บาเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (100 วัน) และ
ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเป็น
เลข 9 ณ ลานเอนกประสงค์
ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2560

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
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กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
2.12 ผู้บริหาร สานักงาน
สถิติแห่งชาติ เฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระ
ราชพิธีสงกรานต์ เมื่อวันที่
15 เมษายน 2560
2.13 ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
บาเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์
236 รูป ในงานภายใต้ร่ม
พระบารมี 235 ปี กรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่
21 เมษายน 2560
2.14 จัดกิจกรรมพาไปดู
งานสวนจิตรลดาภายใต้
กิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ
ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
และ 4 กรกฎาคม 2560
2.15 ร่วมปฏิบัติงานจิต
อาสาเพื่อให้บริการ
ประชาชนที่มาถวายสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในระหว่างวันที่
22-31 สิงหาคม 2560
2.16 พิธีทาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลและ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวาย
พระพรชัยมงคล วันที่
9 มิถุนายน 2560
2.17 งานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
พุทธศักราช 2560

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข

- 11 -

กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
2.18 โครงการปฏิบัติธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่
28 กรกฎาคม 2560
2.19 เป็นเจ้าภาพและรับ
ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ประจาปี 2560
2.20 เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช
2560
2.21 เข้าร่วมพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ
12 สิงหาคม 2560
2.22 งานพิธีถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสาร
แห่งชาติ ประจาปี 2560
2.23 พิธีทาบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคล
กับถวายพระราชกุศลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม
2560

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
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กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
2.24 จัดข้าราชการ
พนักงาน เข้าร่วมริ้วขบวน
อันเชิญเครื่องสักการะ ถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา วันที่
12 สิงหาคม 2560
2.25 เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
วัดปฏิบัติธรรม วันธรรม
สวนะ ช่วงเดือนเมษายน –
ตุลาคม 2560
2.26 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ถวายพระพร และลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา 28 กรกฎาคม
2560
2.27 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม
2560
2.28 จัดบอร์ดนิทรรศการ
วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา เพื่อให้ข้าราชการ
พนักงาน ได้ทราบความ
เป็นมาและความสาคัญ
อย่างไร

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
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กิจกรรม/
โครงกำร
3.การจัดทา
บอร์ด “NSO
โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่
เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
การป้องกัน
การทุจริต
4.โครงการ
จัดทาสื่อ
รณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และ
การป้องกัน
การทุจริตเพื่อ
เผยแพร่

ตัวชี้วดั
3.จานวน
หน่วยงานที่ได้
ดาเนินการ
จัดทาบอร์ด
“NSO
โปร่งใส”

4.จานวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและ
การป้องกัน
การทุจริต

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ
ศูนย์/
อย่างน้อย
สานัก
50
สถิติ
หน่วยงาน
จังหวัด

สบก.
(กนต.)/
กจธ./
สพก.
(ปชส.)

ผลงำน

88
หน่วยงาน
(แยกเป็น
ส่วนกลาง
18
หน่วยงาน
ส่วน
ภูมิภาค
70
หน่วยงาน)
อย่างน้อย
6
1
ช่องทาง
ช่องทาง

ผลกำรดำเนินงำน
3. ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง
ผสช. และ สานักงานสถิติ
จังหวัด ดาเนินการจัดทา
บอร์ด “NSO โปร่งใส” เพื่อ
เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริต

4.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
1) เรื่องเผยแพร่ความรู้
เพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระทาผิด
วินัย เดือนละครั้ง
2) จุลสาร “บอกข่าว
เล่าเรื่อง” เดือนละครั้ง
3) โปสเตอร์ เรื่อง
ค่านิยมการให้และรับ
ของขวัญในช่วงเทศกาล
ปีใหม่
4) คู่มือระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2558 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5) ประกาศสานักงาน
สถิติแห่งชาติ เรื่อง
นโยบาย/มาตรการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
4.2 ลงเว็บไซต์ nso.go.th
และเว็บอินทราเน็ท
webintranet.nso. go.th

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
-

-

-
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กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
4.3 ติดที่บอร์ด NSO
โปร่งใส
4.4 ลงใน Facebook NSO
Stopcorruption
4.5 ปิดประกาศที่เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ
4.6 จัดทา Backdrop และ
Roll up เพื่อเผยแพร่ ความรู้
ในเรื่อง
1) การปรับฐาน
ความคิด แก้ทุจริต
ต้องคิดเป็น
2) ข้อปฏิบัติ ว่าด้วย
การป้องกันการมีผล
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
พ.ศ.2558 ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
3) แนวทางการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด
4) แนวทางการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร
5) แนวทางปฏิบัติ
10 ประการ ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2552
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
7) จรรยาข้าราชการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
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กิจกรรม/
โครงกำร
5.โครงการ
หนึ่งหน่วยงาน
หนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
6.โครงการ
ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือ
ต้านทุจริต

ตัวชี้วดั
5.จานวน
กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการใน
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
6.จานวนครั้ง
ของการจัด
กิจกรรม
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
50
สถิติจังหวัด กิจกรรม

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน

596
กิจกรรม

5. ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง
ผสช. และสานักงานสถิติ
จังหวัดได้จัดกิจกรรม/เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย
6.1 จัดอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถนะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ จานวน 2 รุ่น รวม
ทั้งสิ้น 111 คน
6.2 จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 2 รุ่น รวม
140 คน
๗. จัดอบรมหลักสูตร การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
- หัวข้อ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
- หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับการเป็นข้าราชการที่ดี
- หัวข้อ การเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระทาผิดวินัย
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 3
เมษายน 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 และ
31 พฤษภาคม 2560
๘.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment –
ITA) ให้แก่คณะทางานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 จานวน 45 คน

สพบ./
กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

2 ครั้ง

7.โครงการ
อบรมหลักสูตร
“การเสริม
สร้างวินัยและ
ป้องกันการ
กระทาผิดวินัย
ให้กับ
ข้าราชการ
บรรจุใหม่”

7.จานวนครั้ง
ของการจัด
อบรมหลักสูตร
“การเสริม
สร้างวินัย
และป้องกัน
การกระทาผิด
วินัยให้กับ
ข้าราชการ
บรรจุใหม่”

สบก.
(กนต.)/
สพบ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

8.โครงการ
อบรมในเรื่อง
“การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนิน
งานของหน่วย
งานภาครัฐ”

8.จานวนครั้ง
ของการจัด
อบรมในเรื่อง
“การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของหน่วย
งานภาครัฐ”

กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

2 ครั้ง

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
-

-

-

-

-

-

-
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กิจกรรม/
โครงกำร

9.โครงการ
อบรม
คุณ ธรรม
จริย ธรรม
การป้องกั น
การทุจ ริ ตให้
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

9.จานวนครั้ง
ของการจัด
อบรม
คุณ ธรรม
จริย ธรรม
การป้องกั น
การทุจ ริ ตให้
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร

สพบ./
กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

4 ครั้ง

10.โครงการ “1 10.จานวน
หน่วยงาน
เครือข่าย
1 เครือข่าย”
ภายใต้
โครงการ
“1 หน่วยงาน
1 เครือข่าย”

ศูนย์/
สานัก

1
เครือข่าย

9
เครือข่าย

ผลกำรดำเนินงำน
๘.2 ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร เรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment –
ITA) ก่อนการเก็บข้อมูลตาม
แบบสารวจ Internal เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2560 จานวน
120 คน
๙.1 จัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับกลาง
จานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น
128 คน
๙.2 จัดอบรมเครือข่าย
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
จานวน 73 คน
๙.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเสริมสร้าง
สมรรถนะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการ จานวน 111 คน
9.4 จัดอบรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้าน ต้านโกง” ให้กับ
เครือข่ายการบริหารงานที่
โปร่งใส ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง
ผสช. ในวันที่ 19 กันยายน
2560 จานวน 132 คน
1๐. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/
สานัก) มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใส ดังนี้
1) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2) ศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
3) สานักนโยบายและ
วิชาการสถิติ
4) สานักบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข

-

-

-

-
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กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย
รับผิดชอบ

ผลงำน

11.จัด
โครงการให้
ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้าน
โกง”

11.จานวน
ครั้งการจัด
โครงการให้
ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะ
ประตูบ้านต้าน
โกง”

กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

12.โครงการ
ให้ความรู้กับ
เครือข่าย
“ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”
ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ

12.จานวน
ครั้งของการให้
ความรู้ กับ
เครือข่าย
“ข้าราชการ
ไทย ไร้ทุจริต”
ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ

สพบ./
กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

13.โครงการ
อบรม
หลัก สูตร
“ผลประโยชน์
ทับซ้อน
(Conflict of
Interest)”

13.จานวน
ครั้งของการจัด
อบรม
หลัก สูตร
“ผลประโยชน์
ทับซ้อน
(Conflict of
Interest)”

สพบ./
กจธ.

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

ผลกำรดำเนินงำน
5) สานักสถิติพยากรณ์
6) สานักสถิติสังคม
7) สานักสถิติสาธารณมติ
8) สานักภูมิสารสนเทศสถิติ
9) สานักบริหารจัดการระบบ
สถิติ
11. จัดอบรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้าน ต้านโกง” ให้กับ
เครือข่ายการบริหารงานที่
โปร่งใส ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง
ผสช. ในวันที่ 19 มิถุนายน
2560 จานวน 132 คน
12. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สสช. ภายใต้โครงการ
“เครือข่ายข้าราชการไทยไร้
ทุจริต” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 401
สานักงานสถิติแห่งชาติ
จานวน 69 คน และศึกษาดู
งานวันที่ 6 ธันวาคม 2559
เวลา 8.00 – 12.00 น.
จานวน 36 คน
และวันที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 8.00 – 12.00 น.
จานวน 33 คน
1๓. ดาเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
ป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ผ่านระบบ VDO
Conference บรรยายโดยนาง
ปนัดดา สุขขา ผู้อานวยการ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2560

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข

-

-

-

-

-

-
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
โครงกำร/
กิจกรรม
1.โครงการ
ประกาศ
เจตนารมณ์
“สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอทา
ดีเพื่อแผ่นดิน”

2.โครงการ
เผยแพร่
ประกาศ
เจตนารมณ์
ตามช่องทาง
ต่างๆ

ตัวชี้วดั

หน่วยงำนที่ เป้ำหมำย ผลงำน
รับผิดชอบ
1.จานวนครั้ง
กจธ./
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ของการจัด
สบก.(กชอ.)/ ปีละครัง้
โครงการ
สบก.(กสบ.)/
ประกาศ
สพก.(ปชส.)/
เจตนารมณ์
สพบ.
“สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอ
ทาดีเพื่อ
แผ่นดิน”
2.จานวน
กจธ./
อย่างน้อย
7
ช่องทาง การ สพก.(ปชส.)/
2
ช่องทาง
เผยแพร่
ศทก.
ช่องทาง
ประกาศ
เจตนารมณ์

ผลกำรดำเนินงำน
๑. ผู้บริหารพร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต ภายใต้
โครงการ “สุจริตตามรอยพ่อ
ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” เมือ่ วันที่
12 มกราคม 2560
๒. มีการเผยแพร่การประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ
ดังนี้
๒.1 เว็บไซต์สานักงานสถิติ
แห่งชาติ www.nso.go.th
๒.2 เว็บอินทราเน็ทสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
webintranet.nso.go.th
๒.3 เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม สานักงานสถิติ
แห่งชาติ ethics.nso.go.th
๒.4 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม
2560
๒.5 Facebook
NSO Stopcorruption
๒.6 Facebook
Prgroup-Nso
๒.7 Youtube
NSO Stopcorruption

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
-

-

-
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงกำร/
กิจกรรม
1. จัดทา
นโยบาย/
มาตรการ เพื่อ
พัฒนา
หน่วยงานให้มี
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ตามแนวทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรทราบ
และถือปฏิบัติ
2.โครงการ
ยกย่องเชิดชู
คนดีศรี
สสช.
- กิจกรรม
คัดเลือก
ข้าราชการ
พลเรือน
ดีเด่น

ตัวชี้วดั

หน่วยงำน
ที่รบั ผิดชอบ
1.จานวนช่อง
กจธ./
ทางการ
ศทก
เผยแพร่
นโยบาย/
มาตรการ
เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้
มีคุณธรรม
และความ
โปร่งใส ตาม
แนวทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนิน
งานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
2.ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนิน
โครงการยก
สบก.(กกจ.)
ย่องคนดีศรี
สสช.

เป้ำหมำย

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

3
ช่องทาง

1. จัดทาประกาศสานักงาน
สถิติแห่งชาติ เรื่องนโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรถือปฏิบัติ และ
เผยแพร่ทางช่องทาง ดังนี้
1.1 ปิดประกาศที่บอร์ด
NSO โปร่งใส
1.2 แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ
1.3 ขึ้นเว็บไซต์ nso.go.th
 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

ปีละครั้ง

1 ครั้ง

๒.1 ดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2559
จานวน 2 ราย ได้แก่
- นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน
นักวิชาการสถิติชานาญการ
พิเศษ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์
ธร เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
สานักบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ

ปัญหำ/
อุปสรรค
-

แนว
ทำงแก้ไข
-

-

-
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โครงกำร/
กิจกรรม
- กิจกรรม
คัดเลือก
บุคคลเพื่อ
ยกย่องเป็นผู้
ประพฤติ
ปฏิบัติตน
ชอบด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต

ตัวชี้วดั

3.ทบทวน
ระเบีย บ
ภายใน ใน
เรื่องการ
ป้องกั น
การมี ผล
ประโยชน์
ทับซ้อนของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
หน้าที่
ราชการ

3.จานวนครั้ง
ของการ
ทบทวน
ระเบียบภายใน
ในเรื่องการ
ป้องกัน
การมีผล
ประโยชน์
ทับซ้อนของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

หน่วยงำน
ที่รบั ผิดชอบ
กจธ.

เป้ำหมำย

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ปีละครั้ง

1 ครั้ง

สบก.(กนต.)/
กจธ.

ปีละครั้ง

1 ครั้ง

๒.2 ดาเนินการคัดเลือกผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี
พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี พ.ศ.
2560 จานวน 1 ราย
ได้แก่
- นางสาวสีวลี เก้าเอี้ยน
นักวิชาการสถิติชานาญการ
สานักสถิติเศรษฐกิจและ
สังคม
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
และคณะทางานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อ
ทบทวนระเบียบสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผล
ประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1) จัดประชุม ผอ.สบก./ผอ.
กนต./ผอ.กพด. และ ผอ.
กกจ. เพื่อปรึกษาหารือใน
เรื่องระเบียบฯ ตามหนังสือ
กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรมที่
11/077 ลงวันที่
12 กันยายน 2559
2) จัดประชุมคณะทางานฯ
เพื่อทบทวนระเบียบฯ เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2560
ตามหนังสือกลุ่มเจ้าหน้าที่
จริยธรรมที่ 11/068 ลง
วันที่ 20 กันยายน 2560

ปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทำงแก้ไข

-

-
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โครงกำร/
กิจกรรม
4.การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

5.แผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน
ประจาปี

ตัวชี้วดั
4.ระดับ
ความสาเร็จ
ในการจัดทา
การประเมิน
ผลการควบคุมภายใน

5.ระดับ
ความสาเร็จ
ในการปฏิบัติ
งานตามแผน
ที่กาหนด

หน่วยงำน
ที่รบั ผิดชอบ
สบก.(กผย.)

เป้ำหมำย

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ร้อยละ
100

ร้อยละ
60

กตส.

รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
ในแต่ละ
เรื่องตามที่
กาหนดใน
แผน

4. จัดทาแบบประเมินผล
ควบคุมภายในตามแบบ ปอ.1,
ปอ.2,ปอ.3 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการ
ประเมินจากหน่วยงานย่อย
ภายในหน่วยงานแล้ว โดยอยู่
ระหว่างการจัดทาแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสานักงานฯ โดยมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 60
ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ได้กาหนดให้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบ
ทั้งหมด 18 เรื่อง ซึ่งได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ 10
เรื่อง อีก 8 เรื่อง อยู่ใน
ระหว่างจัดทารายงาน ดังนี้
๕.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
(เมษายน – กันยายน) รวม
10 เรื่อง
๑) รายงานผลการตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 รอบที่ 2
2) รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
3) รายงานผลการตรวจสอบ
เงินทดรองราชการ
4) รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ePayment) รอบที่ 1
5) รายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง

ปัญหำ/
อุปสรรค
-

แนว
ทำงแก้ไข
-

-

-
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โครงกำร/
กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยงำน
ที่รบั ผิดชอบ

เป้ำหมำย

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน
6) รายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
7) รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ePayment) รอบที่ 2
8) รายงานผลการตรวจสอบ
การซ่อมบารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง
9) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในสานักงานสถิติจังหวัด
เพชรบุรี
10) รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในสานักงาน
สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕.๒ อยู่ระหว่างจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบ
รวม 8 เรื่อง
1) รายงานผลการตรวจสอบ
สารสนเทศ
2) รายงานผลการตรวจสอบ
ดาเนินงาน โครงการระบบ
การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่ว
ประเทศ จานวน 25 ลุ่มน้า
(โครงการระยะที่ 1)
3) รายงานผลการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (emarket)
4) รายงานผลการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
5) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน สานักงานสถิติ
จังหวัดชัยนาท
6) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน สานักงานสถิติ
จังหวัดขอนแก่น

ปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทำงแก้ไข
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โครงกำร/
กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยงำน
ที่รบั ผิดชอบ

เป้ำหมำย

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทำงแก้ไข

7) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน สานักงานสถิติ
จังหวัดบุรีรัมย์
8) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน สานักงานสถิติ
จังหวัดลาปาง

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ต (Corruption Perception Index: CPI) ของ
ประเทศไทย
โครงกำร/
กิจกรรม
1.โครงการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การดาเนิน
งานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
(Integrity &
Transparen
cy Assessment –ITA)
ของสานัก
งาน ป.ป.ช.

ตัวชี้วดั
1.ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ของหน่วย
งานภาครัฐ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
กจธ.

เป้ำหมำย

ผลงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ร้อยละ 70

ร้อยละ
88.36

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency
Assessment – ITA) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 88.36 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานระดับสูงมาก

ปัญหำ/
แนว
อุปสรรค ทำงแก้ไข
-

จากผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์
21 กิจกรรม/โครงการ 21 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 กิจกรรม/โครงการ 13 ตัวชี้วัด สามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม/โครงการ
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ยกระดับ เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 กิจกรรม/โครงการ 2 ตัวชี้วัด
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม/โครงการ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 กิจกรรม/โครงการ 5 ตัวชี้วัด สามารถ
ดาเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด 3 โครงการ คื อ โครงการจั ดท านโยบาย/มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. และทบทวนระเบียบในเรื่อ ง
การป้อ งกัน การมีผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของบุค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ยั ง คงเหลื อ โครงการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ดาเนินการไปได้ร้อยละ 60 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทาแบบประเมินผล

- 24 -

การควบคุมภายในของสานั กงานสถิติแห่งชาติ และแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งตามแผนการ
ตรวจสอบภายในกาหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบทั้ งหมด 18 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง
อยู่ระหว่างการจัดทารายงานผลการตรวจสอบอีก 8 เรื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย มีทั้งหมด 1 กิจกรรม/โครงการ 1 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
นอกจากสานักงานสถิติแห่งชาติ จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ยังได้นาผลสรุป
การดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้ว ยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 มาวิเคราะห์ว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการทุจริตหรือไม่ และยังได้นาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาวิเคราะห์ว่า
คะแนนที่ได้มีดัชนีตัวไหนที่ได้เกณฑ์คะแนนต่า เพื่อที่จะได้นามาพัฒนาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อ ไป โดยมีร ายละเอีย ดของสรุป ผลการดาเนินการต่อข้ อร้องเรี ยน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติว่ำด้วยกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนกันยำยน 2560
ผลกำรดำเนินกำร
ประเภทข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะข้อสอบ
ถำม/คำชมเชย

จำนวนเรื่อง
ทั้งหมด

1. ยื่นด้วยตนเอง
2. ทำงไปรษณีย์
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
4. เว็บไซต์ www.nso.go.th
5. อื่น ๆ อำทิเช่น เว็บไซต์ของ
สปน. อีเมล์ และโทรศัพท์

2
6
37
3

รวม

48

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.1 ข้อร้องเรียน
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.3 ข้อสอบถำม
1.4 ข้อมูล
1.5 คำติชม/อื่น ๆ

-

กำรตอบกลับ
จำนวนกำรตอบกลับ จำนวนบัตรสนเท่ห์
ผู้ร้องภำยในระยะเวลำ
ที่ไม่สำมำรถ
ที่กำหนด
ตอบกลับผู้ร้องได้
1
1
4
2
35
2
1
2
41

7

กำรดำเนินกำร
จำนวนเรื่องที่
จำนวนเรื่องที่
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
จนได้ข้อยุติ
ดำเนินกำร
1
1
5
1
35
2
3
44

48
-

4
48

-

-

-
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ประเภทข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะข้อสอบ
ถำม/คำชมเชย
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ ตำมอำนำจหน้ำที่
และภำรกิจ
2.1 ข้อร้องเรียน (กำร
กระทำผิดวินัย)
2.1.1 ทุจริตคอร์รัปชั่น
2.1.2 ปฏิบัติ/ละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิ
ชอบ อำทิเช่น กำร
คัดเลือกเข้ำบรรจุผู้ช่วย
พนักงำนสถิติและ
ร้องเรียนพนักงำน
รำชกำรทำตัวไม่
เหมำะสม กำรหักเงิน
ลูกจ้ำงชั่วครำวขำด
รำชกำรและหยุดเกิน
ควำมโปร่งใสในกำรแจ้ง
เรื่องจ่ำยเงินให้นักเรียน
กำรสำรวจข้อมูลผู้มี
รำยได้น้อยและขอควำม
เป็นธรรมเรื่องร้องเรียน
รำยได้
2.1.3 ฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม
2.1.4 คุกคำมทำงเพศ
2.1.5 ผลประโยชน์
ทับซ้อน
2.1.6 ผิดระเบียบ
2.1.7 อื่น ๆ อำทิเช่น
เจ้ำหน้ำที่ สนง. นอนบน
เก้ำอี้หน้ำ สนง.
3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
อำทิเช่น กำรพูดจำ ในยุค
Thailand 4.0 ฯ เกี่ยวกับ
รำยได้ต่อครัวเรือน ปี 2558,
จัดคนเข้ำร่วมพิธีฯ
4. ข้อสอบถำม อำทิเช่น กำร
จ้ำงนักศึกษำเก็บข้อมูลผู้มี
รำยได้น้อย

ผลกำรดำเนินกำร
กำรตอบกลับ
กำรดำเนินกำร
จำนวนเรื่อง
จำนวนกำรตอบกลับ จำนวนบัตรสนเท่ห์
จำนวนเรื่องที่
จำนวนเรื่องที่
ทั้งหมด
ผู้ร้องภำยในระยะเวลำ
ที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
ที่กำหนด
ตอบกลับผู้ร้องได้
จนได้ข้อยุติ
ดำเนินกำร

11

9

2

9

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

6

3

3

6

-

10

9

1

9

1
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ประเภทข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะข้อสอบ
ถำม/คำชมเชย
5. ข้อมูล อำทิเช่น กำรจัดทำ
ตำรำงสถิติเพื่อกำรวิเครำะห์
(BI)กำรสำรวจสำมะโน
อุตสำหกรรมผู้ประกอบกำรเจ้ำ
พนักงำนปฏิบัติงำน เข้ำระบบ
ไม่ได้ พนักงำนแจงนับใน
โครงกำรสำรวจผู้มีรำยได้น้อย
6. อื่น ๆ อำทิเช่น 301
Moved Permanently และ
kef 201 เรื่องขอน้ำและคลอง
, นิมิตเป็นองค์เจ้ำฟ้ำชำยฯ
กำรกู้ยืมเงินส่วนตัว,
lmbjyeectvqc, หนี้นอก
ระบบ
รวม

ผลกำรดำเนินกำร
กำรตอบกลับ
กำรดำเนินกำร
จำนวนเรื่อง
จำนวนกำรตอบกลับ จำนวนบัตรสนเท่ห์
จำนวนเรื่องที่
จำนวนเรื่องที่
ทั้งหมด
ผู้ร้องภำยในระยะเวลำ
ที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
ที่กำหนด
ตอบกลับผู้ร้องได้
จนได้ข้อยุติ
ดำเนินกำร
11
11
11
-

9

48

8

41
48

1

9

7

44

-

4
48

จากตารางสรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน
2560 มีข้อร้องเรียนทั้งหมด 48 เรื่อง แยกตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ ยื่นด้วยตนเอง จานวน 2 เรื่อง
ทางไปรษณีย์ จานวน 6 เรื่อง ทางเว็บไซต์ www.nso.go.th จานวน 37 เรื่อง และอื่นๆ (เว็บไซต์ของ สปน.
อีเมลล์ และโทรศัพท์ ) จานวน 3 เรื่อง ซึ่งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน สามารถตอบกลับผู้ร้องเรียน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดจานวน 41 เรื่อง เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่สามารถตอบกลับผู้ ร้องเรียนได้จานวน
7 เรื่อง และจานวนเรื่องที่ดาเนินการจนได้ข้อยุติ จานวน 44 เรื่อง จานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 4 เรื่อง สาหรับประเภทข้อร้องเรียน จะเห็นว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และทุจริต
คอร์รัปชั่น การฝ่าฝืนประมวลจริย ธรรม คุกคามทางเพศ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผิดระเบียบแต่อย่างใด
จะมีก็แต่เรื่องการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ซึ่งมีจานวน 11 เรื่อง ซึ่งได้ดาเนินการจนได้
ข้อยุติแล้ว 9 เรื่อง อยู่ในระหว่างดาเนินการ 2 เรื่อง และเรื่องที่ร้องเรียนก็ไม่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
แต่อย่างใด
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คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ที่

ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

1 ควำมโปร่งใส
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
1.1.1 การดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2.1 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน
2 ควำมพร้อมรับผิด
2.1 ความพร้อมรับผิด
2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติงาน
2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการ
บริหารงาน
2.2 เจตจานงสุจริต
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบตั ิงำน
3.1 การถูกชี้มูลความผิด
เรื่องชี้มูลความผิด
3.2 การทุจริตต่อหน้าที่
3.2.1 การรับสินบน
3.2.2 การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ
ประโยชน์
3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต
4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน
4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน

ค่ำ
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
26.00

EBIT

IIT

EIT

93.29
96.65
100.00

100.00
100.00

86.60

80.24 85.43
77.84 79.82

78.83

77.27
82.46

18.00

78.44 83.49

22.00
100.00
90.74 91.55
87.08 93.24
89.75 86.85
16.00
68.79
85.43
81.62
100.00

76.97

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก
24.26

93.30
89.93
88.64
91.23
84.07
80.83
82.84

100.00
100.00

100.00

คะแนนที่
ได้

87.31
87.31
92.98
100.00
100.00
90.65
91.14
90.16
88.30
88.30
84.86
78.61
68.79
85.43
81.62
88.49
88.49
87.48

100.00

74.13

87.07

100.00

75.79

87.90

15.13

20.46

13.58
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ที่

ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

ค่ำ
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
18.00

EBIT

IIT

EIT

5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
100.00
81.77
5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
100.00
85.44
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
5.2.1 การบริหารงานบุคคล
64.49
5.2.2 การบริหารงบประมาณ
79.00
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน
77.90
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการ
75.50
ทางาน
คะแนนรำยแบบสำรวจ
100.00 78.88 86.18
คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

คะแนนที่
ได้
83.01
91.80
90.89
92.72
74.22
64.49
79.00
77.90
75.50

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก
14.94

88.36

จากตารางผลการประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
สถิติแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม (EBIT+IIT+EIT) ได้คะแนนเท่ากับ 88.36
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับสูงมาก ถ้าดูแต่ละดัชนี ดัชนีที่ได้คะแนนสูงสุด
คือ ดัชนีความโปร่งใส ได้ 93.29 รองลงมาคือ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้ 92.98
และดัชนีที่ได้คะแนนต่าสุดคือ ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงานได้ 83.01 ส่วนดัชนีความพร้อมรับผิด
และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้ 87.07 และ 84.86 ตามลาดับ หากดูที่เครื่องมือการประเมิน
แบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ได้คะแนนร้อยละ 100 แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนร้อยละ 78.88 แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนร้อยละ 86.18 ซึ่งจะ
เห็ น ว่ า ค ว า มคิ ด เห็ น ขอ งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว น เสี ยภ า ยใ นแล ะภ า ยน อก ได้ น้ อ ย กว่ า แบ บส า ร ว จ
เชิงประจักษ์ โดยเฉพาะ IIT ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
ได้ร้อยละ 68.79 และดัชนี คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 การบริหารงานบุคคลได้
ร้อยละ 64.49 โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception – Based) ที่เป็นจุดบกพร่อง
ของข้อคาถาม จานวน 2 ดัชนี ได้แก่
1.ดัชนีค วำมพร้อมรั บผิด โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมใน
การจัดการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ
1. หน่วยงานยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง
ในกระบวนการคัดเลื อก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
2. ระบบการธารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี
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จากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception – Based) ที่เป็นจุดบกพร่องของข้อคาถาม
จานวน 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความพร้อมรับผิด ในประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ ต้องมีมาตรการที่เหมาะสม
ในการจั ด การกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ และดั ช นี คุ ณ ธรรมการท างาน
ในหน่ว ยงาน โดยมีป ระเด็น ที่ต้องปรั บปรุง คือ หน่วยงานยังมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้ นสายหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝงในกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดั บ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสรุปผลการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งมีจานวน 11 เรื่อง ได้แก่ มารยาทเจ้าหน้าที่ เดินสนาม
ไม่มีจิตสานึก การคัดเลือกเข้าบรรจุผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานราชการทาตัวไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ
การคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน การหักเงินลูกจ้างชั่วคราวขาดราชการและหยุดเกิน ความโปร่งใสในการ
จ่ า ยเงิ น ให้ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา โครงการส ารวจผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย การส ารวจข้ อ มู ล ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และ
การร้องเรียนของผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ปัญหำอุปสรรค
ในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด าเนิ น การได้
ทุกกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่ว นของความคิดเห็น ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานสถิติแห่งชาติ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสารวจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 78.88 ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์
ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) ได้คะแนนร้อยละ 86.18 และจากแบบประเมินหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ 100 เราจะเห็ น ว่ า จากแบบส ารวจความคิ ด เห็ น
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสานักงานสถิติแห่งชาติ และความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้น้อยกว่าแบบประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สานักงานฯ จะต้องหาวิธีการว่าจะทา
อย่ างไรให้ บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ ขององค์กรมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่ มีจิตส านึกที่ดีใ นการให้ บริการ
และมีพฤติกรรมที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับรู้และเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
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แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
1. ผู้บ ริหารทุกระดับจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดยเฉพาะการสืบทอด
วัฒนธรรมสจุริตให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีคุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน โดยเฉพาะคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล
3. ต้องหาวิธีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น
(นางปนัดดา สุขขา)
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์

เอกสารแนบท้าย ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5

โครงกำรหนึ่งหน่วยงำน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด
กตส.

กพร.
ศสร.

สนว.

สบส.

ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดทาบอร์ดเกี่ยวกับความสาคัญของวันมาฆบูชา
2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต
3. เข้าร่วมกิจกรรมจัดทาบอร์ดเกีย่ วกับความสาคัญของวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
4. เข้ารับการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ดาเนินการตามโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น
การส่งเสริมการทางานเป็นทีม การแต่งเครื่องแบบข้าราชการเพื่อปลุกจิตสานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี การแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
1. โครงการรณรงค์ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันในหน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีในหน่วยงาน
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เต็นท์พักคอยท้องสนามหลวง
3. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
1. นาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
2. ข้าราชการ สนว. เข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมพิเศษ
3. ข้าราชการของ สนว. จานวน 2 คนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สานึกข้าราชการไทยไม่โกง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560
4. สนว. ได้ส่งเจ้าหน้าที่จานวน 4 คน เป็นจิตอาสาเพื่อช่วยแจกจ่ายอาหาร น้าดื่ม
งานโรงครัว งานคลัง เก็บวัตถุดิบและเครื่องปรุงบริการประชาชนในสนามหลวง
ที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 22 -26 สิงหาคม 2560
5. เจ้าหน้าที่ของ สนว. จานวน 15 คน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้าน ต้านโกง”
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สานักงานสถิติแห่งชาติ
1. นาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
3. แจ้งเวียนคู่มือระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พร้อมลง
รายชื่อรับทราบ
4. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง”

จำนวน
กิจกรรม
4

1
3

5

5

-2-

ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

สบจ.
สสก.

สธม.
กกค.

ปทุมธานี
สมุทรปราการ

นครปฐม

ผลกำรดำเนินงำน
5. เข้าร่วมกิจกรรม สสช.ปันรักเพือ่ น้อง พร้อมบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน หนังสือสาหรับเด็กชั้น ป.1 – ป.6 ณ โรงเรียน
บ้านโปร่งคอม จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ
2. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสรนะ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
1. จัดทาบอร์ดการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นความสาคัญใน
คุณธรรมและจริยธรรม
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาอาหารแจกประชาชนที่สนามหลวงเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
3. เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นั่งสมาธิ สงบจิตใจให้นิ่ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อ
ก่อให้เกิดปัญญา สมาธิ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 10 นาที (09.50 – 10.00 น.) ของทุกวันทาการ
1. ร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตรโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ และกองทุน
น้าดื่มสะอาดให้ชุมชน
2. เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
1. เข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาด ห้องน้า ศาลา และรอบบริเวณวัด จังหวัดปทุมธานี
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. สถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านการทุจริต
จังหวัดสมุทรปราการ
4. สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
เป็นประจาทุกเดือน
1. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
2. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
3. เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ทาดีด้วยกาย กิจกรรมทาความสะอาดทางเท้า
ถนนเพชรเกษม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
4. กิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
5. กิจกรรมบารุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปลูก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

จำนวน
กิจกรรม

2
3

1
2

1
4

9
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

ผลกำรดำเนินงำน

6. กิจกรรมร่วมบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
7. เข้าร่วมประชุม วางแนวทางการตรวจสอบ และสังเกตการณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ไร้ทุจริต ในการดาเนินโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
8. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
9. เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
สมุทรสาคร
1. แจ้งเวียนคู่มือระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯทราบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานฯ
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสมุทรสาคร
3. แจ้งเวียนเรื่องการสร้างค่านิยมในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ
4. การแสดงเจตจานงของจังหวัดสมุทรสาครในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
5. การอบรมผ่านระบบ VDO Conference หลักสูตร “การป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ”
6. แจ้งเวียนการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างการป้องกันการกระทาผิดวินัยเดือนละ 1 ครั้ง
7. เข้าร่วมกิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
8. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องใน
วันสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจาปี 2560
พระนครศรีอยุธยา 1. กิจกรรมทาความสะอาด ณ วัดช้าง ตาบลปากกราน อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
2. เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุทธา
3. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร วันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2560
อ่างทอง
1. เข้าร่วม “โครงการเข้าวัดทาบุญ” ทาบุญตักบาตร ฟังธรรม พระสงฆ์
ลพบุรี
1. ร่วมโครงการความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เดือนตุลาคม 2559
2. ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐลพบุรีร่วมใจ ทาความดีถวายพระราชกุศล
(Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
3. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
4. ร่วมการดาเนินงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. ร่วมกิจกรรมการจัดงาน "จุดเทียนศรัทธาตามรอยมหาราชาภูมิพล"
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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๖. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๙. ร่วมโครงการ จังหวัดสะอาด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐. ร่วมฟังธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในสานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
เดือนละ 2 ครั้ง
๑๑.ร่วมบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ทุก 3 เดือน
12.เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมทาความสะอาดบริเวณเมืองลพบุรี ถวายเป็น
พระราชกุศล วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
13. เข้าร่วมโครงการ เข้าพรรษา เข้าวัง(นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรมทุกวันพฤหัส
วันที่ 14 กันยายน 2560
14. เข้าร่วมโครงการ ทาบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ)
วันที่ 20 กันยายน 2560
15. ร่วมทาความสะอาด สานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี วันที่ 28 กันยายน 2560
1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม
“ร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัว”
2. เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นเพือ่ ความร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย และสร้างกลุม่ เครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน
3. จัดอบรมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
เป็นประจาทุกเดือน
1. การรณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ในการประชุมประจาเดือน
2. เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ ประจาปี 2560 ณ วัดถ้าโพธิญาณ ตาบลหน้าพระลาน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
3. เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี บริเวณสานักงานจังหวัด
สระบุรี
1. ร่วมกิจกรรมแสดงความราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
2. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทาดีให้พ่อเห็น” ถวายอาลัยและราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
3. จัดพิมพ์คมู่ ือระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เพื่อเผยแพร่ให้แก่บคุ ลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบตั ิ
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ผลกำรดำเนินงำน
4. จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสนับสนุนนโยบายการออกกาลังกายเพื่อประสานสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
5. ร่วมกิจกรรมเลีย้ งอาหาร การจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ณ
ศาลาประชาคม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือร่วมใจในการทาความสะอาด จัดระเบียบ
สานักงานฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
1. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสานักงานฯ ทราบ
2. ร่วมทาบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา
3. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลีย่ น
ฐานความคิดของคนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ช่วยพ่อทาสวน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสบาเพ็ญกุศลครบ
กาหนดสตมวาร (100 วัน)
2.ร่วมกันจัดทาบอร์ดในหัวข้อ “คาสอนของพ่อ”
3. การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
4. ร่วมกันทาความสะอาดสานักงานฯ
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม ปรับปรุง บารุงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม “จันทบุรี 3 ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้องค์ราชันย์”
6. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมการให้ความรู้เกีย่ วกับการจัดทา
ดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่บุคลากรและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี”
7. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทาสมาธิ หลักสูตรชินนสาสมาธิ
1. จัดกิจกรรม “การทาบุญตักบาตร ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา”
2. เข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดหนองโสน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
3. เข้าร่วมกิจกรรม ทาบุญถวายสังฆทาน ณ วัดหนองโสน วันที่ 12 มิถุนายน 2560
4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดเจียรพัฒนา วันที่ 15 มิถุนายน 2560
5. เข้าร่วมกิจกรรม ทาบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไผ่ล้อม วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ วัดคลองเพชร
วันที่ 19 กันยายน 2560
7. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ
วัดคลองนนทรี วันที่ 21 กันยายน 2560
1. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
2.ตักบาตรทาบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจาทุกเดือน
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้แก่บุคลากรในสานักงานฯ
3. แจ้งเวียนและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

จำนวน
กิจกรรม

3

7

7

2
6

-6-

ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

ผลกำรดำเนินงำน
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักรูเ้ รื่องความซื่อสัตย์สุจริต
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6. ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมบาเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น ร่วมบาเพ็ญ
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันออกพรรษา
วันมาฆบูชา เป็นต้น
1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจาทุกเดือน
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้แก่บุคลากรในสานักงานฯ
3. แจ้งเวียนและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักรูเ้ รื่องความซื่อสัตย์สุจริต
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมาวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6. ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมบาเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น ร่วมบาเพ็ญ
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันออกพรรษา
วันมาฆบูชา เป็นต้น
1. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นประจาทุกเดือน
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
5. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของจาเป็นให้กับผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
6. เข้าร่วมกิจกรรมจัดทาดอกไม้จนั ทน์เพื่อใช้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
7. เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ฉลองครบรอบ 100 ปี เพื่อน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
(รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงชาติไทย
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมข้าราชการ
ยุคใหม่ใส่ใจสุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร ในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
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4. เข้าร่วมกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่สานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี รดน้าขอพรจากสถิติ
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในสถาบันครอบครัวการทางาน
5. เข้าร่วมกิจกรรมสานักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรีน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในหลวงรัชกาลที่ 9
1. อบรมเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
2. ดาเนินการตามนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรม
ลงแขกลงคลอง และโครงการ big cleaning day
3.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
4.เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
3.เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2560
5.เข้าร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันที่ 9 มิถุนายน 2560
6.เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ณ อุทยาน ร.2 ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560
จนถึง เดือนกันยายน 2560
7.เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางทุกวันอังคาร ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึง
เดือนกันยายน 2560
1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้แก่บุคลากรในการ
กระทาผิดวินัยให้แก่บุคลากรในสานักงานฯ
2. แจ้งเวียนและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
4. ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ
1. จัดทาคูม่ ือเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
2. เผยแพร่วารสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ประจาเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง
3. ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธเี ททองหล่อ “พระพุทธมงคลคีรีขนั ธ์”
4. กิจกรรมแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
5. เข้าร่วมโครงการก้าวตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10
สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจาปี 2560
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6. เข้าร่วมทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
7. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
1. การชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมประจาเดือน
ของสานักงานฯ
2. การแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ภายใน
สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
1. จัดกิจกรรมทาความสะอาดลานจอดรถภายในสานักงานฯ
2. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายทุกวันพุธ ที่สานักงานฯ
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศล สัตตมวาร (7 วัน) ปัณรสมวาร (15 วัน) ปัญญาสมวาร (50 วัน)
และสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5. ร่วมพิธีร่วมทาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6. ร่วมทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
7. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาดบริเวณวัดสันต้นธง ตาบลต้นธง อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน
8. เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาด บริเวณวัดกู่ระมัก ต.ต้นธง อ.เมือง
จ.ลาพูน
9. เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาดบริเวณวัดศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง
อ.เมือง จ.ลาพูน
1. ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
2. สถิตจิ ังหวัดลาปางร่วมพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
3. ร่วมทาบุญตักบาตร และพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ
100 วัน ของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
4. สถิตจิ ังหวัดลาปางเข้าร่วมถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(วันยุทธหัตถี) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
1. รับวิดีทัศน์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
2. กิจกรรม Big Cleaning Day ของสานักงานฯ
3. ร่วมพิธีกรรมสวดอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
4. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
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5. กิจกรรมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
7. ร่วมพิธีเททองหล่อพระ
8. กิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์
9. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
10. กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
11. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสาคัญ
สากลของโลก
12. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และงาน
ประเพณีอัฐมีบูชา ประจาปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุ ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์
1. กิจกรรมการสร้างขวัญและกาลังใจกับผู้พิการด้อยโอกาส ณ โรงเรียนสันติจินตนา
อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นประจาทุกเดือน
2. กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาฯ
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
3. กิจกรรมร่วมสวดมนต์ เคารพธงชาติและกล่าวคาปฏิญาณ 9 ความดี ณ
หน้าศาลากลางจังหวัด ทุกวันจันทร์
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
5. กิจกรรมร่วมทาบุญตักบาตร ทุกวันพุธ
6. เชิญชวนให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
ทางศาสนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มหี ลักยึดเหนี่ยวในการดาเนินชีวิต ณ วัดต่างๆ
ในจังหวัดแพร่
7.เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบาเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุชอ่ แฮ พระอารามหลวง วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
8.เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
9. เข้าร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวคาปฏิญาณ 9 ความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน
ทุกวันจันทร์
1. ได้จัดสถานที่ประดับผ้าขาวดา และจัดบอร์ดราลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
2. ลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ
ศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่า บริเวณพื้นที่รอบๆ ศาลกลางจังหวัดน่าน เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2560
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานฯ โดยปลูกต้นไม้กระถางและทาความสะอาด
สานักงานฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

จำนวน
กิจกรรม

9

8
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

พะเยา

เชียงราย

ผลกำรดำเนินงำน
5. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจาปีของชาติ บริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดน่านและถนนเส้นทาง น่าน – พะเยา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
7. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการถ่างป่า และทาความสะอาดบริเวณทางลง
ศูนย์ราชการ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
8. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บ้านชื่นใหม่ ม.5
ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา วันที่ 7 สิงหาคม 2560
1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี “ร่วมพลังแห่งความภักดี”
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการกล่าวคาถวายสัตย์
ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
3. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4. ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีร่วมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
5. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะต่อหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันยิ่งใหญ่ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปี 2560 ณ
ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา
6. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน
ณ วัดศรีโคมคา อ.เมือง จ.พะเยา
7. ร่วมกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย “วินัย รู้ไว้ ไม่ไร้เท่าใบ
พุทรา” ได้ประชาสัมพันธ์ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รับทราบและให้
ยึดถือปฏิบัติ
2. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ครบ 40 วัน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
3. “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
4. ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบกาหนด 50 วัน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระสิงห์
พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
5. ร่วมพิธีปลูกต้นซากุระตามโครงการถนนสายซากุระ (Sakura Project) เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย

จำนวน
กิจกรรม

7

17
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์

ผลกำรดำเนินงำน
6. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
7. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดมาติกาสดับปกรณ์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ตาบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
8. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ครบ 70 วัน) ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
9. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ครบ 90 วัน) ณ ลานกีฬา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เมื่อวันที่
10 มกราคม 2560
10. เจ้าหน้าที่สานักงานฯ เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ” ผ่านทาง video
conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
11. เข้าร่วมถวายน้าสงกรานต์พระเถระผู้ใหญ่ พิธีสรงน้าพญามังราย และพิธีรดน้าดาหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจา 2560 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2560
12. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2560
13. เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัด
เชียงราย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและศาลากลางจังหวัดเชียงราย ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
14. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2560
15. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
16. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ
100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
17. ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 28 กันยายน 2560
1. อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจิตสานึกในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นประจาทุกเดือนก่อนการปฏิบตั ิงานสนาม
1. เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รบั การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการประชุม
ประจาเดือน ของสานักงานฯ เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงผลกระทบ การทุจริตคอร์รัปชั่น
จะทาให้เกิดผลเสียหายกับราชการ
2. เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รบั การอบรม การป้องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จำนวน
กิจกรรม

1
3
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด
กาแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

ผลกำรดำเนินงำน
3. เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รบั ทราบความรูเ้ พื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิด
วินัย
1. ร่วมพิธีงาน “รวมพลังแห่งความภักดี’ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
2. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
4. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวินัยและการดาเนินการทางวินัย ข้าราชการ เมื่อวันที่
26 – 27 ธันวาคม 2559
5. เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
6. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
กาแพงเพชร
7. ร่วมประชุมอนุกรรมการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
8. ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวัน
ข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
9. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
10. ร่วมวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่
25 เมษายน 2560
11. เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้าตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
12. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
2. เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กาหนดสตมวาร (100 วัน)
3. มีการจัดประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสานักงานฯ เป็นประจาทุกเดือน
4. ร่วมพิธีวันระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและ
งานวันข้าราชการ พลเรือน ณ อาคารกิตติคุณ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
5. เข้าร่วมพิธีรดน้าดาหัว สถิตจิ ังหวัดตากและฝ่ายปฏิบตั ิการสถิติ
วันที่ 18 เมษายน 2560
6. เข้าร่วมปลูกป่าที่วัดลานขวัญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
7. เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
1. ดาเนินการเปิดวีดีทัศน์ ประกอบการประชุม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
เป็นประจาสม่าเสมอ

จำนวน
กิจกรรม

12

8

1
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด
พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมาทุกคน เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการ
กระทาผิดวินัย
2. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมาทุกคน เกี่ยวกับเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึด
หลักธรรมาภิบาล
3. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา ทุกคน เกี่ยวกับการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย และเผยแพร่จุลสาร
บอกข่าวเล่าเรื่อง
1. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณถนนสายวัฒนธรรมกาแพงแห่ง
ความจงรักภักดี ถนนบุษบา อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560
2.เข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาดวัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
3.เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณ ถนน สานวัฒนธรรมกาแพงแห่ง
ความจงรักภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
1. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
2. ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการเมืองเพชรบูรณ์สะอาด เปลี่ยนขยะเป็น
กองบุญ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
3. ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560
4. ร่วมกิจกรรม ทาความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดพ่อขุนผาเมือง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
5. ร่วมงานวันทีร่ ะลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและร่วมทาบุญทอดผ้าป่า
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาปี
2560 ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
6. ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
7. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรี
บรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
8. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
1 เมษายน 2560
9. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
10. เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
จักรีบรมราชวงศ์” เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันรดน้าดาหัว ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

จำนวน
กิจกรรม
4

3

27

- 14 -

ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

ผลกำรดำเนินงำน
12. เข้าร่วมกิจกรรมทาความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิก ผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
13. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลก ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
14. เข้าร่วมพิธีมหากุศลบาเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
15. เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
16. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
17.เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
18. เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้และทาความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
19. เข้าร่วมกิจกรรมทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2560
20. เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สตั ว์น้าและปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
21. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
22. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
23. เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
17. เข้าร่วมพิธีอญ
ั เชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอาเภอ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
24. เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงาน
ประเพณีอุ้มพระดาน้า ประจาปี 2560 และตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
ต้นแบบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560
25. เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระดาน้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี 2560 ร่วมพิธี
บวงสรวงเทวดา ณ บริเวณวัดไตรภูมิ และร่วมขบวนแห่ทางบก ณ บริเวณหน้าวัด
มหาธาตุ และหน้าตลาดเทศบาล 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
26. เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระดาน้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี 2560 ร่วมชม
ขบวนแห่ทางน้า ณ ท่าน้าวัดโบสถ์ชนะมาร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

จำนวน
กิจกรรม
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด
นครราชสีมา

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

ผลกำรดำเนินงำน
27. เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน มอบบัตรประจาตัว ให้โอวาท และปล่อยขบวนบาเพ็ญ
ประโยชน์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน (ทสม.)
๑. วางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
3. ทาบุญตักบาตรในพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ สวนน้าบุ่งตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
4. ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
5. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยช่วงเช้า มีการทาบุญตักบาตร
อาหารแห้ง ฟังพระธรรมเทศนาการบาเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล
และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในช่วงเย็น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
6. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.
7. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภายในกิจกรรม
มีการทาบุญตักบาตร ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี และปฏิญาณตนแสดง
ความจงรักภักดี โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
8. สานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง"
9. ดาเนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ"
(National Annual Tree Care Day) ประจาปี ๒๕๕๙ โดยได้ทาการปลูกต้นอินทนิลน้า
จานวน ๙ ต้น และรดน้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ณ บริเวณสวนน้าบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
1. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัยให้แก่บุคลากรในสานักงานฯ
2. จัดกิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ โดยการทาความสะอาดห้องน้าและบริเวณต่างๆภายในวัด
บ้านดงมัน ต.ดงมัน อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สจุ ริต
4. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านข้อระเบียบกฎหมายให้แก่บุคลากรภาครัฐใน
การต่อต้านการทุจริต
5. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ
ตระหนักรู้ถึงความสามัคคี การปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
1. เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ

จำนวน
กิจกรรม
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด
อุบลราชธานี
ยโสธร

ผลกำรดำเนินงำน
1. กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทาความสะอาดรอบศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
1. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
2. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
3. ร่วมกิจกรรม “จังหวัดยโสธรร่วมทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
4. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
5. ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
6. ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
7. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
8. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2560
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย เดือนละ 1 ครั้ง
10. เข้าร่มงานรัฐพิธีวันจักรี และทาบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
11. เข้าร่วมพิธีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
12. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
14. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
15. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดอกบัวแดงจังหวัดยโสธร) จานวน 300 ดอก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
16. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนาฯ การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอีสาน ประจาปีงบประมาณ 2560 (ฮีตที่ 8 เดือน 8 บุญเข้าพรรษา) และ
โครงการน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เมื่อวันที่
7 – 8 กรกฎาคม 2560
17. เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันสมเด็จพระนารายมหาราช เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2560
18. เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี
พระวรราชาธินัตดามาตุ ทรงพระเจริญพระชัญษา 60 ปี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
19. เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
20. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2560

จำนวน
กิจกรรม
1
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

ชัยภูมิ

ขอนแก่น

ผลกำรดำเนินงำน
21. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่
27 – 28 กรกฎาคม 2560 มีกจิ กรรมดังนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทาบุญตักบาตร
พิธีศาสนมหามงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีรับมอบเสื้อคอโปโลพระราชทาน และ
กิจกรรมปลูกป่าถวายพระพร
22. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
23. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
24. เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน (ฮีตที่ 9 เดือนเก้า บุญข้าว
ประดับดิน) วันที่ 21 สิงหาคม 2560
25. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ประจาปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (กิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันให้แก่
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
26. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอาเภอมาประกอบพิธี
อธิษฐานจิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
27. เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานประจาปีงบประมาณ 2560
และโครงการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่
21 กันยายน 2560
28. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
1. โครงการปันน้าใจให้น้องในวันเด็ก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ
เพื่อนาไปเป็นของขวัญในวันเด็ก โดยมีพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ วัดถ้าวัวแดง อ.ภักดี
ชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นผู้นาคณะสงฆ์มารับบริจาค ณ สานักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่
9 มกราคม 2560
2. กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาความสะอาด ลานวัด/ห้องน้า และทาบุญถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ วัดปรางกู่ค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
1. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน”วันปิยมหาราช” ปี 2559 และกล่าวคาถวายราชสดุดี
เทิดพระเกียรติต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
3. ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” กิจกรรมอธิษฐานทาสมาธิ สารวมจิตภาวนา
แผ่เมตตาตั้งมั่นทาความดี ตามหลักของศาสนา
4. ร่วมตักบาตรพระโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
6. ร่วมพิธีราลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

จำนวน
กิจกรรม
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

อุดรธานี

เลย
หนองคาย

ผลกำรดำเนินงำน
7. ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
8. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2560
9. เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน”
10. เข้าร่วมดาเนินโครงการ .”หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
จังหวัดขอนแก่น
11. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
1. กิจกรรมอุปสมบทและบวชเนกมะเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
2. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. กิจกรรมถวายทักษิณานุประทานพิธีบาบุญกุศสตมวาร (100 วัน) อุทิศแด่พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺทีโป)
1. แจ้งเวียนหนังสือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ในเรื่องผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ยอมรับการทุจริต
1. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบปัญญาสมวาร (50 วัน)
3. ร่วมกิจกรรมรวมพลังแปรอักษรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4. จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดหนองคาย
5. จัดกิจกรรมคาความสะอาด (Big Cleaning Day)
6. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี และนันทนาการ
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8. ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
9. ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
10. ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2560
11. ร่วมพิธีถวายสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ
12. จัดกิจกรรมออกกาลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย (ทุกวันพุธ)
13. ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14. ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15. ร่วมพิธีฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 190 ปี เมืองหนองคายและงาน
กาชาด ประจาปี พ.ศ. 2560

จำนวน
กิจกรรม

3

1
30
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

มหาสารคาม

ผลกำรดำเนินงำน
16. ร่วมกิจกรรมสารวจความพึงพอใจของประชาชน “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข” (ทุกเดือน)
17. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
หนองคาย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
18. เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมทาบุญ
ตักบาตร (ช่วงเช้า) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
19. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า วันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2560
20. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเกียรติภมู ิข้าราชการ สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
เพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด เมือ่ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
22. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
23.เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
24. เข้าร่มพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2560
25. เข้าร่มโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
26. เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าไม้ให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
27. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระสงค์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
28. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
29. เข้าร่วมกิจกรรมพิธสี วดมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
30. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสถิตสิ ัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลาโขงเกมส์) เมื่อวันที่
30 กันยายน 2560
1. จัดอบรมบุคลากรในสานักงานฯ จานวน 27 คน หลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการสานึกข้าราชการไทยไม่โกง” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

จำนวน
กิจกรรม

1
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

ผลกำรดำเนินงำน
1. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2560
2. เข้าร่วมโครงการทาบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา
ประจาปี 2559 – 2560
3. แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ทราบประกาศของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน่
2. แจ้งเวียนเจตจานงของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. เข้าร่วมอบรมการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบ VDO Conference
4. แจ้งเวียนเผยแพร่ความรูเ้ สริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย เดือนละ 1 ครั้ง
5. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
กระทาผิดวินัย เดือนละ 1 ครั้ง
1. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ยอมรับการทุจริต และร่วม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. ร่วมงานวันล้างบ้านย้อมเมือง เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
3. ร่วมจัดทาโรงทานที่วัดป่าสุทธาวาส เนื่องในวันบูรพาจารย์ ปีที่ 67 (ครบรอบวันถวาย
พระเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
4. ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ
วัดภูริทัตตถิราวาส ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
5. ร่วมออกโรงทานงานพิธีสมโภสพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
และร่วมฟังเสวนาธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส
1. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจาปี 2559
3. เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
4. เข้าร่วมงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5. เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ สานักงานปราบปรามคอร์รัปชั่น
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลา
กลางจังหวัดนครพนม
7. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคา “พระพุทธมหาสุวรรณศากยมุนี” ประดิษฐาน
บนยอดพระธาตุพนม

จำนวน
กิจกรรม
3

5

5

18
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ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

มุกดาหาร

หนองบัวลาภู

บึงกาฬ
สงขลา

ผลกำรดำเนินงำน
9. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช”
10. เข้าร่วมงานถวายพานพุม่ ดอกไม้สด “วันยุทธหัตถีของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
11. ร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน งานนมัสการพระธาตุพนม ประจาปี 2560
12. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
ฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
13. เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
14. เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน ณ ศาลาปฏิบตั ิธรรมทรัพย์ล้น วัดน้อยโพธิ์คา
15.เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎา
ราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
16. เข้าร่วมพิธีเฉลิมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
17. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
18. เข้าร่วมพิธีงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา วัดพระธาตุพนมวรวิหาร
1. เผยแพร่เอกสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม และ ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯรับทราบ
2. แจกเมล็ดพันธุผ์ ัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการ
“หน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร
1. ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
2. ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2559
3. ร่วมบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัด
หนองบัวลาภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
4. ร่วมงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
5. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
6. จัดทาคูม่ ือระเบียบสานักงานแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ รับทราบ
7. เผยแพร่การเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย (เดือนละครั้ง)
8. เผยแพร่จลุ สารกลุม่ เจ้าหน้าที่จริยธรรม สานักบริหารกลาง (เดือนละครั้ง)
1. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
1. ร่วมจัดบอร์ดแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สทิงพระ
และ อ.ระโนด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559
3. ร่วมประกอบอาหาร บริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559
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4. จัดกิจกรรมทาบุญสานักงานฯ มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดดอนแย้ อ.เมือง จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
5. จัดกิจกรรมทาความสะอาด 5 ส. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
6. จัดทาคูม่ ือระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ จานวน 28 เล่ม
7. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2560
8. แจ้งเวียนประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เจตจานงสุจริตจังหวัดสงขลา และติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย เดือนละ 1 ครั้ง
10. แจ้งเวียนจุลสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เดือนละ 1 ครั้ง
11. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะ (ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
12. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ ณ หมูท่ ี่ 4 ต.ทุ่งตาเสา
อ.หาดใหญ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
13. เข้าร่วมกิจกรรมทาวัตรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2560
14. เข้าร่วมกิจกรรมวันทาความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการท้องถิ่นสงขลา
ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้าใส และเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ บริเวณสนามกีฬา
ติณสูลานนท์ วันที่ 6 มิถุนายน 2560
15. เข้าร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยร่วมแห่เทียนพรรษา เพื่อนาไปถวายวัดในเขตเทศบาล
นครสงขลา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
16. เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
17. เข้าร่มกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่
28 กันยายน 2560
1. สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ
2. ร่วมบาเพ็ญพิธีทาบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หน้าสานักงาน
เทศบาลเมืองสตูล
3. จัดบอร์ดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

จำนวน
กิจกรรม

11

- 23 -

ศูนย์/สำนัก/
สำนักงำนสถิติ
จังหวัด

ตรัง

ผลกำรดำเนินงำน
4. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ทาดีด้วยวาจา) โดยการกล่าวคาปฏิญาณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอนาฬิกาจังหวัดสตูลเมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2559
5. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
7. ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์ ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
8. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
9. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุที่ยอดเจดีย์ศรีสตูล ณ พระธาตุเจดีย์
ศรีสตูล วัดนิคมพัฒนาราม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
10. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “ทาดีเพื่อพ่อ สานต่อ
แก้ปัญหายาเสพติด” ณ เวทีกลางจัดกิจกรรมลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2560
11. เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560 ณ
วัดนิคมพัฒนาราม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
1. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
2. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จานวน 999 ต้น ทาความดีถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
4. จัดกิจกรรมทาความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมทาความสะอาดวัดนิโครธาราม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
5. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
6. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
7. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
8. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลตสมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
9. ร่วมพีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายวันเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
10. ช่วยกันบรรจุสิ่งของเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้าท่วมจังหวัดตรัง เมื่อวันที่
23 มกราคม 2560
11. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560
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12. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจาปี 2560 เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2560
13. แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ
14. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
15. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
1. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ
วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
2. ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
3. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรบาเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ ศาลาจัตุรมุขพระพุทธ
นิโรคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
4. ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ บาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้า
ศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
5. ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ศาลา
กลางประชาคม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
6. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ณ วัดประดูหอม
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
7. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2559
8. ร่วมประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์
พระอารามหลวง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
9. ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี
2560 เวียนเทียนเป็นปฏิบัติบูชา ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
10. ร่วมโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้าน
หาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
11. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
12. ร่วมโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดตะโหมด
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
13. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปีงบประมาณ
2560 ณ วัดพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

จำนวน
กิจกรรม
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14. ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2560
15. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัด
รัตนวราราม ตาบลท่ามะเดื่อ อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
16. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ฝายเก็บน้าบ้านโคกทราย ตาบลดอนทราย
อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
17. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ
วัดโคกแย้ม ตาบลนาท่อม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
18. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัด
ร่มเมือง ตาบลอ่างทอง อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
19. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน
ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะนางคาเหนือ ตาบลเกาะนางคา อาเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
20. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัด
โคกโดน ตาบลโตนดด้วน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
21. เข้าร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน ในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสาคัญสากลของโลก ประจาปี 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
22. เข้าร่วมโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2560
23. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ
พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
24. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

จำนวน
กิจกรรม
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25. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ
วัดป่าบอนต่า ตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
26. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ และเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลา
การเปรียญ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง วันที่ 9 มิถุนายน 2560
27. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน
ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ วัดป่าบอนต่า หมู่ที่ 7 ตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่
4 กรกฎาคม 2560
28. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนเป็นปฏิบัตบิ ูชา โดยมีนายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบล
คูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
29. เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวอุบล
โรจน์รัชนีกร ผต.ราชการ สนง.สถิติแห่งชาติ ร่วมในพิธีด้วย ณ ศาลาจัตุรมุข พระพุทธ
นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อาเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
30. เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป้นพระราชกุศลสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
31. เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ที่ท่าเทียบเรือลาปา
ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนกว่า 200 คน
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
32. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัดถ้า
เขาป่า หมู่ที่ 1 ตาบลเขาปู่ อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
33. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ศาลาจัตุรมุข พระพุทธนิรโรคัน
ตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อาเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

จำนวน
กิจกรรม
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ยะลา

นราธิวาส
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34. เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
35. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
36. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ และครบรอบ
100 ปี ธงชาติไทย นาโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
1. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ (เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุสามเณร) โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
2. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3. เข้าร่วมกิจกรรมพิธียกยอดฉัตร 9 ชั้น ขึ้นพระเมรุมาศจาลองจังหวัดยะลา
1. เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส
2. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตาดีกามัสยิดตาราม
3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
4. โครงการทาบุญเยี่ยมวัด
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
1. ร่วมทาบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 7 วัน (สัตมวาร) การ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
2. ร่วมกิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด” ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559
3. ร่วมกันทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 30 วันแห่งการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
4.ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2559
5. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า 1.1 ล้านตัว เพื่อบาเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
6. ลงพื้นที่ร่วมกันคณะทางานให้ความช่วยเหลือ/มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2559
7. ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่อบาเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
8. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพและน้าดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1
ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

จำนวน
กิจกรรม

3

5

11
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กระบี่

ผลกำรดำเนินงำน
9. เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย เดือนละ 1 ครั้ง
10. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชั่นสากล ประเทศไทย (นครศรีธรรมราช) “ปั่นสุจริต
ตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
11. ร่วมประชุม เรื่อง การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
1. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้าท้วม บริเวณวัดดอนมะลิ
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 23 – 24 มกราคม 2560
2. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม มอบถุงยังชีพให้กบั ประชาชนหมู่ 6
บ้านห้วยน้าแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
3. ร่วมสรงน้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2560
4. เข้าร่วมพิธีแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
5. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 (สมเด็จพระปิยมหาราช) เนื่องในวันอภิลักขิตสมัย
คล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
6. ดาเนินการจัดทาความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ (5 ส) เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องประชุม
สุดมงคล สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
8. เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจชาวกระบี่ สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรม
ทาบุญตักบาตร ณ บริเวณอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม และกิจกรรมจุดเทียนสู่ฟ้าเทิดหล้า
องค์ภูมิพล ณ ถนนมหาราช (บันไดนาคทางขึน้ วัดแก้วโกรวาราม) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
9. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปาดน้า
อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
10. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
11. การเผยแพร่ละครสั้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้าง
จริยธรรม คุณธรรม โยสานักงาน ป.ป.ช. จานวน 7 ตอน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสานักงานฯ ในวันประชุมประจาเดือน

จำนวน
กิจกรรม
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ผลกำรดำเนินงำน
12. จัดทาคู่มือระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) จานวน 5 เล่ม
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯรับทราบ
13. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐทางเว็บไซต์ของสานักงานฯ และ ประกาศสานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง
การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผูบ้ ังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช
2560 ทาง facebook สานักงานฯ
14. จัดทาประกาศสานักงานสถิติจงั หวัดกระบี่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อม
ทั้งแจ้งเวียนและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯรับทราบ
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2559
16. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกระบี่) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” “คน
กระบี่ ดีทุกคน” ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2559
17. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม
อ่าวลึก สาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
18. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2560
19. เผยแพร่ความรูเ้ พื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ รับทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
20. จัดพิมพ์จุลสาร “บอกข่าวเล่าเรื่อง” แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ รับทราบ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
22. ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจาลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23. เปิดละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรม ในที่ประชุมประจาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
24. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
25. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื้อที่ 12 ไร่
ต้นไม้ 2,466 ต้น

จำนวน
กิจกรรม
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พังงา

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดทาคูม่ ือระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เพือ่ ให้เข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน่
3. เผยแพร่ค่านิยมในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผูบ้ ังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560
1. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ. 2560
ทาบุญตักบาตร ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
2. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสานึกบทบาทหน้าที่ของทุกคนในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจาก
สังคม วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
1. ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2559
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
3. ร่วมพิธีจดุ เทียนแสดงความอาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
4. ร่วมแปรขบวนเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
5. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2559
6. ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์กล้าสมุนไพรถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน เสด็จสู่สวรรคาลัย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
7. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” ณ ห้อง
ประชุมเมืองคนดี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
8. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2560” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
9. ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
10. เผยแพร่การรณรงค์ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ในที่
ประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ
11. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ โดยหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2559
12. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
13. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดไตรธรรมาราม พระ
อารามหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

จำนวน
กิจกรรม
3

2
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ผลกำรดำเนินงำน
14. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2560
15. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
16. การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินยั ในที่ประชุม
ประจาเดือนของสานักงานฯ เดือนละ 1 ครั้ง
17. พิธีวันที่ระลึกงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2560
18. ร่วมเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560
19. ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 29 เมษายน 2560
20. งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย ประจาปี 2560 วันที่
10 พฤษภาคม 2560
21. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจาปี 2560 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
22. พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวัน “อาภากร” ประจาปี
2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
23. พิธีบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ พิ์ ระบรมราชินีนาถ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
24. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพือ่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช วันที่ 13 มิถุนายน 2560
25. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2560
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
26. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
27. บันทึกเทปโทรทัศน์ “ถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
28. พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโล พระราชทาน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
29. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่
27 กรกฎาคม 2560
30. พิธีทาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่
28 กรกฎาคม 2560
31. พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่
28 กรกฏคม 2560
32. พิธีลงนามถวายพระพรชัย เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่
28 กรกฎาคม 2560
33. ประชารัฐร่วมใจกาจัดผักตบชวา ปล่อยพันธุป์ ลาอนุรักษ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
34. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีทาบุญ
ตักบาตรและปล่อยพันธุ์สตั ว์น้า วันที่ 12 สิงหาคม 2560

จำนวน
กิจกรรม
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35. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล วันที่ 12 สิงหาคม 2560
36. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 12 สิงหาคม 2560
37. พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
38. พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอาเภอ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2560
39. รับ – ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่
23 กันยายน 2560
40. วันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี วันที่ 28 กันยายน 2560
1. เข้าร่วมพิธีถวายน้าสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
2. เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย ร่วมแปรอักษร บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
3. ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพิธีหน้าเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559
4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
5. ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
6. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ เทศบาล
เมืองชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
7. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียไ์ ทย (ยุวชนทหาร) ณ อนุสาวรีย์ไทย บริเวณสะพาน
ท่านางสังข์ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
8. ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นาศีล 5 พัฒนาจิตใจ ในวันธรรมสวนะ และ
โครงการชุมพรนาศีล 5 พัฒนาคนสู้สังคมเป็นสุขยั่งยืน ณ วัดโพธิการาม (ธ) ต.นาทุ่ง
อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
9. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณชายหาดละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
10. เข้าร่วมเดินขบวนเชิญไฟพระฤกษ์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพร-ระนอง
เกมส์ ณ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ หน้าที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2560
12. เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมศาลากลาง ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
13.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 2 เมษายน 2560

จำนวน
กิจกรรม
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จำนวน
กิจกรรม

14.ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
วันที่ 6 เมษายน 2560
15.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 11 เมษายน 2560
16.ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทางานประจาศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จ.ชุมพร
17.ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ
หอประชุมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 25 เมษายน 2560
18. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ ณ วัดโพธิการราม
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
19. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ ณ
วัดโพธิการราม ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 9 มิถุนายน 2560
20. เข้าร่วมโครงการรวมพลัง “ทาดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหาเสพติด” เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร วันที่ 26 มิถุนายน 2560
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
22. ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดาริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
23. ร่วมโครงการความปรองดองสนามฉันท์ หมู่บ้านศีล 5 ณ วัดพระธาตุสวี ต.สวี อ.สวี
จ.ชุมพร วันที่ 1 สิงหาคม 2560
24. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่
12 สิงหาคม 2560
25. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่
9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560
26. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560
รวม

596

