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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

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

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏบิัติกำร กำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

กำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนกังำนสถติิแห่งชำต ิ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ รอบ 6 เดอืนแรก (ตลุำคม 256๒ – มีนำคม 256๓)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลำคม 256๒ – มีนำคม 256๓) 

ตามท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความืื่อสัตยสสุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองคสกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ืึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน
ขององคสกร ภายใต้วิสัยทัศนส “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงคส และประเด็นยุทธศาสตรส ดังนี้ 

เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงก าร

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชนสสาธารณะ 
2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอรสรัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต 
3. เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องคสกรในการต่อต้านการทุจริต 
4. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเสริมสร้างองคสความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
6. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระท าผิดวินัย 
7. สร้างองคสกรให้เป็นองคสกรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องคสกรแห่งคุณธรรม องคสกรแห่งความพอเพียงและองคสกรแห่งความมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตรสที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตรสที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตรสที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรสที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงคสที่ก าหนด ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม 
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ 
1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตน
และผลประโยชนสส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข 1.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(กปส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 
 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

สลก.(กปส./
กกจ.) 



- 3 - 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2.บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร  ในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุก
รูปแบบ 

3.การจัดท าบอรสด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอรสด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
6๕ หน่วยงาน 

 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคสในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6๕ กิจกรรม 
 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกตสหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่” 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

สลก.(กนต.)/
นว.(พบ.) 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ). 

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

๔ เครือข่าย 
 

ศูนยส/ส านัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 

 

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

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

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธสที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
กลยุทธสที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธสที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณส 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธสที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธสที่ 3 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

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

1.จัดท านโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ในองคสกรทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

1.จ านวนช่องทางการเผยแพร่นโยบาย/
มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 
 

สลก.(กกจ.) 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
ก าหนดในแผน 

 

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

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 8๕ ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลำคม 256๒ – มีนำคม 256๓) 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1.ปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 
มี จิ ตส านึ กสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่ างผลประโยชนส 
ส่วนตนและผลประโยชนส
ส่ ว น ร ว ม  แ ล ะ ส ร้ า ง
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ 
 
 

1.โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

สลก.
(กปส.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

2 กิจกรรม 
 

3 กิจกรรม 1. กิจกรรม สสช. ปันรักเหลือ-ขอ โดย
ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ของเหลือใช้ 
เพ่ือมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ จุดรับ
บริจาคบริเวณชั้น 2 ลานหน้าส านักงาน
เลขานุการกรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2562 – เมษายน 2563 
2. กิจกรรม พ่ีมาดี...ชวนน้องหนูเรียนรู้
ส ามะโนประชากรและเคหะ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ร่วมกับ
บริษัท ธนารักษสพัฒนาสินทรัพยส จ ากัด 
ณ ศูนยสราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้ง
วัฒนะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 
3. กิจกรรม ปฎิทินเก่า..เราขอ  เพ่ือผลิต
หนังสือเสียงให้กับผู้บกพร่องทางการ
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2.บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เ จ้ า หน้ า ที่ ใ น อ ง คส ก ร    
ในการผลักดันให้ เกิด
สั งคมที่ ไ ม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่
ทนและไม่ เ พิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่ วมต้ านทุ จ ริ ต ในทุ ก
รูปแบบ 

มองเห็น   โดยตั้งจุดรับบริจาคบริเวณ
ชั้น 2 ลานหน้าส านักงานเลขานุการกรม 
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2 5 6 2  – 
กุมภาพันธส 2563 

 
2. โครงการ เสริมสร้ า ง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

สลก.
(กปส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

4 กิจกรรม 

7 กิจกรรม 1. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 11 – 13 
ตุลาคม 2562 
2. ร่วมงานพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล และ
กิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา   
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2562 

3.  ร่วมงานพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2562 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

4. ร่วมพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราช
กุศลถวายผ้ าพระกฐิน  เมื่ อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562 
5. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้  และพิธี
ถวายบั งคมเนื่ องในวัน พ่อแห่ งชาติ 
ประจ าปี 2562 
6. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
เปรม ติณสูลานนทส ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
7.  ร่วมรับเสด็จทรงพระราชด าเนินเลียบ
พระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

3.การจัดท าบอรสด “NSO 
โปร่ ง ใส” เ พ่ือเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 

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

ศูนยส/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

อย่างน้อย 
65 

หน่วยงาน 
 

87 
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

11 
 หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค 

76 
หน่วยงาน) 

ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
ส ลก .  แ ล ะส า นั ก ง า นสถิ ติ จั ง ห วั ด 
ด าเนินการจัดท าบอรสด “NSO โปร่งใส” 
เ พ่ือเผยแพร่ เกี่ ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคส
ในเรื่ อง วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 

4.จ านวนช่ องทางกา ร
เผยแพร่สื่อรณรงคสในเรื่อง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

สลก.
(กนต./
กคธ./
กปส.) 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

6 ช่องทาง 1. หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1 )  เ รื่ อ ง เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ

เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
แก่บุคคลในส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2) โปสเตอรส เรื่อง ค่านิยมการให้
และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) โปสเตอรส  เรื่อง “ปิดปุ่มโปง” 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4) โปสเตอรสเผยแพร่เนื่องในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา  
2 .  เ ผ ยแ พร่ ใ น เ ว็ บ ไ ืตส  nso.go.th 
เว็บไืตส webintranet.nso.go.th และ
เว็บไืตส ethics.nso.go.th 
3. ปิดประกาศท่ีบอรสด NSO โปร่งใส 
4. เผยแพร่ ใน  Facebook NSO 
Stopcorrupt ion 
5. ปิดประกาศที่เครื่องสแกนใบหน้า 
6. จัดท า Backdrop และ Roll up เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น 

2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนสอื่นใด 

4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร   

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

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชนสทับื้อน 

7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ       
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน
หนึ่ ง กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ ได้
ด า เนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ศูนยส/
ส านัก 
สถิติ

จังหวัด 

65 
กิจกรรม 

 

922 
กิจกรรม 

ศูนยส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./กลุ่มใน 
สลก. และส านักงานสถิติจังหวัดได้จัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

6.โครงการประยุกตสหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็น เครื่ อ งมื อต้ านการ
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ผู้
ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 65 คน 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 

7.โครงการอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลั ก สู ต ร  “ก า ร
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระท าผิดวินัยให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่” 

สลก.
(กนต.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

2 ครั้ง 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
รุ่นที่ 10 วันที่ 16 มกราคม 2563 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 
2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

8.โครงการอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วย 
งานภาครฐั” 
 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 1.ค าสั่ งส านั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ  ที่ 
101/2563 ลงวันที่  26 มีนาคม 
2563  เ รื่ อ ง  แต่ งตั้ ง คณะท า งาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนิ นงานของส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ 
2.บันทึกส านั กงานเลขานุการกรม     
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 01.9/ว 40 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เรื่อง 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
( OIT ) 
3.บันทึกส านั กงานเลขานุการกรม    
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 01.9/ว 40 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

- ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 

10.จ านวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน 1 
เครือข่าย” 

ศูนยส/
ส านัก 

4 
เครือข่าย 

 

12 
เครือข่าย 

1. หน่วยงานภายใน (ศูนยส/กอง) มีการ
จัดตั้ งเครือข่ายเพ่ือการบริหารงานที่
โปร่งใส ดังนี้ 
  ๑) ศูนยสเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  ๒) ศูนยสสารสนเทศยุทธศาสตรสภาครัฐ 
  3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
  4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
  5) กองสถิติพยากรณส 
  6) กองสถิติเศรษฐกิจ 
  7) กองสถิติสาธารณมติ 
  8) กองสถิติสังคม 
  9) กองบริหารจัดการระบบสถิติ 
  10) ส านักงานเลขานุการกรม 
  11) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2.  ค าสั่ งส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ที่ 
101 /2563  แต่ ง ตั้ ง คณะท า ง าน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนิ นงานของส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ 
 

11.จัดโครงการให้ความรู้
แก่ เจ้ าหน้ าที่ ในองคสกร 
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัด
โคร งการ ให้ คว ามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง” 
 

สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

- ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้
ค ว า ม รู้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง อบรมหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ 
ผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 65 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

13.โครงการอบรมหลักสูตร 
“ผลประโยชน สท ับื ้อน 
(Conflict of Interest)” 

13.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร“ผลประโยชนส
ทับื้อน (Conflict of 
Interest)” 
 

นว.(พบ.)/
สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองคสกร 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการประกาศเจตนารมณส 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 
 
 
 
 

1.จ านวนครั้งของการจัด
โครงการประกาศเจตนารมณส 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 
 
 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.

(พบ.) 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง ผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ  ลงนาม
ประกาศเจตนารมณส สุจริตตามรอยพ่อ 
ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรของส านักงานสถิติ
แห่งชาติทราบและร่วมกันปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว  ประกาศ ณ วันที่ 12 
มีนาคม 2563 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณสตามช่องทาง
ต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณส 

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท. 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

5 ช่องทาง มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณส 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563    
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. เว็บไืตสส านักงานสถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

2. เว็บอินทราเน็ทส านักงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th 

3. เว็บไืตสกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th 

4. Facebook : Nso Stopcorruption 
5. Facebook : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการ
ป้ องกั นการทุ จ ริ ต ให้ 
เท่าทันต่อสถานการณส
การทุจริต 
 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกัน
การทุจริต ให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตขึ้น 

1 . จั ด ท า น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
องคสกรทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 

1.จ านวนช่องทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ น โ ย บ า ย /
มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

สลก.
(กคธ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส             
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือให้ เจ้ าหน้าที่
องคสกรถือปฏิบัติ  และเผยแพร่ทาง
ช่องทาง ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในเว็บไืตส www.nso.go.th 
2. เผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

2. โครงการยกย่องเชิด
ชูคนดีศรี สสช. 
 
-กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ าราชการพล เ รื อน
ดีเด่น 
 
 
 
 
 
3. ทบทวนระ เบี ยบ
ภายใน ในเรื่ องการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี ผ ล 
ประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.จ านวนครั้ งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
 
 
 

สลก.
(กกจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.
(กนต./
กคธ.) 

 
 
 
 
 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดี เ ด่ น ของส านั ก ง า นสถิ ติ แห่ ง ช าติ 
ประจ าปี 2562 ืึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก  
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 นายพลากร  ดวงเกตุ 
นักวิชาการสถิติช านาญการ 
กองสถิติพยากรณส  
 นายรวมยศ  คล่องบัญชี 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนตส 

ส านักงานเลขานุการกรม 
 

1. คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชนส   
ทับื้อน   
2. ืักื้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่า
ด้วยการป้องกันการมีผลประโยชนส  ทับ
ื้อน  และแบบฟอรสมการจัดท า ผท. 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563    
ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 
01.9/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

4. การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
 
 
 

4.ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

สลก.
(กยง.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตส. 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
ในแต่ละ 

เรื่องตามที่

1. หนังสือรับรอง
การประเมินผล
การควบคุมภายใน 
(ปค.1) 
2. รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น อ ง คส 
ประกอบของการ
ควบคุ มภาย ใน    
(ปค.4) 
3.  รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุ มภ าย ใน   
(ปค.5) 
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมิน 
ผลกา รควบคุ ม
ภายในของผู้ตรวจ 
สอบภายใน (ปค.6) 

1. ส านักงานสถิติแห่งชาติได้รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ    
12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2562) เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว 
2.ค าสั่ งส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ  ที่ 
166/2563 แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) รวม 2 เรื่อง 

1) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
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เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 

 
 
 

ก าหนดใน
แผน 

สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 
    2) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรด ำเนินกำร 
 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

ร้อยละ 85 - เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ใช้เครื่องมือในการวัด 3 
เครื่องมือ คือ Internal  External และ 
Open Data  ส าหรับผลการประเมิน ITA 
ส านักงาน ป.ป.ช. จะรายงานผลการ
ประเมิน ITA  ในภาพรวม ในวันที่ 30 
กันยายน 2563 
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จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด มี 3 โครงการ คือ โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองคสกร” , โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” และโครงการอบรมหลักสูตร       
“ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of Interest)”  ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม  
1 ตัวชี้วัด ส าหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ผลคะแนน      
ในภาพรวม ส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2563 

ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยน าโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรส การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่ งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตรสที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ     
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ืึ่งผู้อ านวยการส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธส/
แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 
 
             
            (นางสุดารัตนส  ขวัญดี) 

ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะหส 

 



~	1	~	
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 

 

1. เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง  เพื่อจะนําไปบริจาค
ให้องค์กรสาธารณกุศล  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 19 ปี และร่วม
บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี     
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
4. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดนรนาถสุนทริการาม      
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
5. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ  (Thailand Data Innovation Awards , DIA 
by DGA)  ณ ห้องอินฟิตินี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ (รางน้ํา) กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
6. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรืองทหาร ครบรอบปีที่ 23 และร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นสวัสดิการสําหรับกําลังพล
ชั้นผู้น้อย และทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหาร  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
7. เข้าร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์  G – Green ระดับประเทศ  และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม     
ณ  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
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8. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่ประสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 4 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 
9. เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี  ครบรอบ 128 ปี  และร่วมบริจาคเงินให้กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี  ณ ห้องโถง
อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสานสัมพันธ์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ บริเวณโรงยิม บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2563 
11. เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล  ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” เพื่อน้อมรําลึกถึงความสําคัญของวันสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Day)  ณ ห้องวายุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  
12. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
13. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ครบรอบ 9 ปี  ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ (อาคารบี) ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2563 
14. เข้าร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี ณ ห้องโถง อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
15. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ. 2563” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี          
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 

กองบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ 

1.เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
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2.เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ โถงชั้น 4 สํานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

กองสถิติเศรษฐกิจ 1. เข้าร่วมทําบุญใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 1 
กองสถิติสังคม 1. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญ ตักบาตร  

2. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
3. เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” 
4. เข้าร่วมงานเสวนาห้องวิชาการในงาน “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” 

4 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1. เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการจิตอาสา 904  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  ชั้น 6  สํานักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
2. เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการจิตอาสา 904   ณ ห้องประชุม
กองทัพภาคที่ 1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
3. เข้าร่วมทําบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 2  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
4. เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการจิตอาสา 904 ณ บริเวณเรือนจํากลาง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
5. เข้าร่วมทําบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 
6. เข้าร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพิชยญาติการาม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 
7. เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่อง  สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการจิตอาสา 904  ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ 4  ชั้น 4  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 
8. เข้าร่วมงานสมโภชน์พระพุทธชินราช หน้าตัก 80 นิ้ว ณ วัดป่าเวฬุวัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 
9. เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการจิตอาสา 904  ณ  โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
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10. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม       
ณ  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
11. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม       
ณ  กรมสรรพสามิต  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

1. เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ  วัดนรนาถสุนทริการาม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
2.เข้าร่วมสนับสนุนการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 

3 

กองบริหารจัดการ
ระบบสถิติ 

1. เข้าร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2.เข้าร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมชุด “นิรมิตเรื่องนทีเถลิงหล้า” เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารคฯ  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563      

3 

กาญจนบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปิดเมือง Big Cleaning Day” 

3 

จันทบุรี 1. เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day  ณ เรือนจําจังหวัดจันทบุรี 
2. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4. เข้าร่วมงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2562 
6. เข้าร่วมชมพิธีถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 251 ปี 
8. เข้าร่วมกิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 

ฉะเชิงเทรา 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโพรงอากาศ  ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
3.เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทําความดี ดัวยหัวใจ” ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดเกาะ 
ตําบลบางเตย  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
4. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดนฤภัยประชาบํารุง  ตําบลหอมศีล อําเภอบางประกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ริมเขื่อนวัดไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ)  หมู่ที่ 2 ตําบลบางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา      
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม Big Cleaning  ณ เรือนจํากลาง
ฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
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7. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563  ณ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ตําบลก้อนแก้ว 
อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณ
ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณหน้าค่ายพระยาสุรสีห์) ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
10. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตําบลบางพระ อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
11. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2563  ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
12. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2563  ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
13. เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ วัดก้อนแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลก้อนแก้ว อําเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
14. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณหอประชุมอําเภอบางคล้า ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 

ชลบุร ี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมงานทําบุญปีใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
3. เข้าร่วมกิจกรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2563 
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4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ประเพณีทําบุญศาลแม่งอบและป่าชายเลน” ประจําปี 2563  ณ ศาล
แม่งอบ และศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ชัยนาท 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ําโพ                
ถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2  ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดลําน้ํา คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณวัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เทโวโรหณะ  ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4        
ณ วัดวิหาร อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขื่อนเรียงหิน       
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดลําน้ํา คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ถนนอู่ทองมะชามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยนาท  ณ วัดส่องคบ ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
9. เข้าร่วมจัดกิจกรรมทําความดี ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียน วัดบ้านหนอง 
ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6  ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อําเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยนาท ณ วัดสังฆาราม ตําบลเที่ยงแท้ อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
12. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2562     
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดศรีสิทธิการาม ตําบลคุ้งสําเภา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ วัดป่าสัก อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
15. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2563  จังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย ตําบล 
ในเมือง อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563     
16. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดสกุณาราม ตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
17. เข้าร่วมประเพณีห่มผ้าพระธาตุตักบาตรดอกดาวเรือง เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําปี 2533  ณ วัดหัวยาง ตําบลท่าฉนวน 
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
18. เข้าร่วมโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ  และการประกวดการบรรยายธรรม จังหวัดชัยนาท ประจําปี 
2563  ณ วัดท่าช้าง ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
19. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตําบลมะขามเฒ่า 
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
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20. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดชัยนาท  ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดโพธิ์งาม ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
22. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  เนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2563  ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
23. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ  อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ตราด 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณศาลา 
100 ปี ตราดรําลึก ตําบลบางพระ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรําลึก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
3. เข้าร่วมจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน  ร่วมกับการจัดโครงการ  
หน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน  ณ  ศูนย์รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร (ศาลาแดง)  หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งนนทรี อําเภอ   
เขาสมิง  จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง  หมู่ที่ 1  ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ศาลาการเปรียญวัดวรดิตถาราม ตําบลวังกระแจะ  
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อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
6. เข้าร่วมโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ณ ศาลา
ประชาคม บ้านคลองหินดํา หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
7. เข้าร่วมกิจกรรม  “จิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ บริเวณโดยรอบวัดคลองใหญ่ ตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  
8. เข้าร่วมกิจกรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2563 

นครปฐม 1. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ  ณ พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  และโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดสาลวัน 
อําเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ  ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ประชารัฐร่วมใจทําบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ  ณ วัดสระกะเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
9. เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สวนสาธารณะ
บ้านเลาเต่า อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
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12. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
13. เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
14. เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดทุ่งน้อย
สามัคคี อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 
15. เข้าร่วมโครงการจังหวดนครปฐมพบประชาชน  และโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาไทย
ทรงดํา  บ้านไผ่คอกเนื้อ ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ วัดบางช้างเหนือ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
17. เข้าร่วมคณะทํางานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ณ พื้นที่อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 
18. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ห้องประชุมสนามจันทร์  
ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

นนทบุรี 1. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันปิยมหาราช 
3. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
4. เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562 
5. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562  กิจกรรมจิตอาสา 
6. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562  
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
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9. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
ปทุมธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา แจกของขวัญ ของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ 

2. เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐของจังหวัดปทุมธานี 
2 

ประจวบคีรีขันธ์ 1. เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 
ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 
ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
3. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ณ อาคารเอนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย 
103 ปี  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
4.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ  ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองวาฬ  พระอารามหลวง 
ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

5 

ปราจีนบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562 
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ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

3.เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  และถวายพานพุ่มดอกไม้  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ         
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  
4. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
5. เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาทําความสะอาดเรือนจํา”  (Big Cleaning Day)  ณ เรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี 
6. เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562 
7. เข้าร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน     
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

พระนครศรีอยุธยา 1. เข้าร่วมบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 

2 

เพชรบุรี 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ วัดพลับพลาชัย ตําบลคลองกระแชง  อําเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมสวดมนต์ อุทิศถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 

2 

ระยอง 1. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง 
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา และวันขึ้นปีใหม่ 

2 

ราชบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทําความสะอาด เพื่อน้อมถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณริมทางรถไฟ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2562 

6 



~	14	~	
 

ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดี  เนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ        
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ณ โรงยิมเนเซียม อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่ง   ณ เรือนจํากลางราชบุรี ตําบลน้ําพุ  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562  
5. เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้  ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจําปี 2563”  
ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
6. เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้  ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจําปี 2563”  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ลพบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สสช. ปันรัก ปันน้ําใจ”  ณ วัดพระบาทน้ําพุ ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562  
3. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดป่าธรรมโสภณ ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
4. เข้าร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาติจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี 2563  ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์             
ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
5. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงตักน้ําศักดิ์สิทธิ์   ณ  วัดกวิศรารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
6. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ไปยังวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
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ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช           
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
8. เข้าร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี  ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
9. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น และการเจริญจิตภาวนา การแสดงธรรมเทศนา การจุดประทีป และเวียนเทียนบูชา  พระบรมสารีริกธาตุ  
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดจังหวัดลพบุรี”  ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดเสาธงทอง ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

สมุทรปราการ 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ  มณฑลพิธีริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดสมุทรปราการ  ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (อาคาร 2 ชั้น 4)  เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ ทําความสะอาดเก็บขยะ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
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ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ ทําความสะอาดเก็บขยะ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ  ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย  อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ  ณ วัดมงคลนิมิตร อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดปานประสิทธิ์ อําเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบางกระเจ้า อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 

สมุทรสงคราม 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  
4. เข้าร่วมบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
6. เข้าร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562 
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ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
9. เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
10. เข้าร่วมจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี    
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 
11. เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 
12. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
13. เข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day  เนื่องในวันมาฆบูชา และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 
14. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
15. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

สมุทรสาคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดศาสนสถาน 
2 เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เครื่องเขียน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
3. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2563  
ณ วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
4. เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day  จังหวัดสมุทรสาคร”  เพื่อร่วมรับมือการระบาดและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา     
(Covid – 19)  ณ บริเวณด้านหน้าท่าเรือภัตตาคาร ตลาดมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม    
พ.ศ.  2563 

4 

สระบุรี 1.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในวันที่ 28 ของเดือน 
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สระแก้ว 1. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ วัดคลองบุหรี่ใต้ ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 
2. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดลําน้ํา คูคลอง บริเวณฝายน้ําล้น 
บ้านท่ามะตูม ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว  ณ  ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชาตกาล  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ณ วัดคลองบุหรี่ใต้ ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
5. เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดบ้านบะขมิ้น หมู่ 10 ตําบลโคกปี่ฆ้อง อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
6. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย”  ประจําปี 2563  ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

6 

สิงห์บุรี 1. เข้าร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทําบุญประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5  ณ ศาลาการเปรียญวัดเพิ่มประสิทธิผล ตําบลงิ้วลาย อําเภอ   
อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
2. เข้าร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทําบุญประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5   ณ วัดสะเดา ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2563 
3. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี 2563   ณ วัดสองพี่น้อง ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
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ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

4. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี 2563  ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตําบล
จักรสีห์  อําเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
5. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจําปี 2563  ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  
ตําบลจักรสีห์  อําเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
6. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมกโร) ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตําบลพิกุลทอง 
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 

สุพรรณบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดในโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 
2. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 

2 

อ่างทอง 1. เข้าร่วมกิจกรรม “วันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ พาไปทําบุญ”  ณ วัดบ้านป่า ตําบลตรีณรงค์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 
กําแพงเพชร 1. เข้าร่วมตักบาตรวันปิยมหาราช ณ ถนนริมปลิงกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 

2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําความดี  ณ  บริเวณที่ว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมสวดมนต์ บําเพ็ญราชกุศล ณ วัดคูยางกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําความดี ณ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
5. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันดินโลก ณ อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําความดี ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
8. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บําเพ็ญราชกุศล ณ วัดคูยางกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
9. เข้าร่วมสวดมนต์บําเพ็ญราชกุศล ณ วัดคูยางกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําความดี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร (สนามหน้าเมือง) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
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11. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2563  ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
12. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา   ราชเจ้า” 
ประจําปี 2563  ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
13. เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 พระราชทาน สําหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
14. เข้าร่วมงาน “วันข้าราชการพลเรือน”  ประจําปี 2563  ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร  เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2563 

เชียงราย 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  
2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทานน้ําใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี          
บรมราชาภิเษก ณ เรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์”  ทําความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลาง
หลังแรก)  ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
4. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรม     
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ศาลากลางหลังแรก)  ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
5. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์”  ทําความสะอาดถนน (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน    
ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก)  
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

28 
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6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน          
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี 2562 
7. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
8. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน  พระธรรมราชานุวัตร  (สุทัศน์ สุทัสส มหาเถร ป.ธ. 6) 
9. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  เชียงรายไร้หมอกควัน ประจําปี 2562 – 2563  ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง  ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
10. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2562  
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กิจกรรม “จิตอาสา
พัฒนาแม่น้ํา คูคลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ประจําปี    พ.ศ. 2562 
12. เข้าร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ณ หอประชุมกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตําบลบ้านดู่  อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
13. เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค   เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
14. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “รวมน้ําใจให้กาชาด ประจําปี 2563” ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตําบลเวียง  
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
15. เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนทรัพย์สร้างบ้านพักคนชรา “บุญมา” วัดห้วยไคร้ใหม่ ตําบลห้วยไคร้ 
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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16. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ประจําปี 2563          
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลริมกก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
17. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง  ตําบล
ริมกก  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
18. เข้าร่วมพิธีมอบโคกระบือ ให้โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน และรับฟังปาฐกถาธรรม เรื่อง “ทานบารมี” จาก     
พระเมธีวชิโรดม (พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี)   ณ  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ อุโบสถวัดห้วยปลากั้ง 
20. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร)    
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  ที่กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 
21. เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
22. เข้าร่วมเฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
23. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดเชตะวัน (พระนอน)  ตําบลเวียง อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 253 
24. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
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25.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  และจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดําริ       
ณ  บ้านหัวแม่คํา หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 
26. เข้าร่วมกิจกรรม  Work Shop “หน้ากากผ้าทํามือคุณ...ทําได้”  ณ ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 
27. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  
ณ เมรุชั่วคราวพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย  บ้านต้นง้าว หมู่ 2 ตําบลบัวสลี อําเภอเม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2563 
28. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า     
ของจังหวัดเชียงราย ประจําปี 2563   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

เชียงใหม่ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า  ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์  บริเวณลานจอดรถด้านข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค   
ลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน  ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

10 
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7. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1  
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระพิธีธรรม สวดอภิธรรม พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงคโล)  ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงคโล)  ณ  วัดพระธาตุ          
ศรีจอมทองวรวิหาร  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 

ตาก 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคมเพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารกิตติคุณ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ณ ศาลาการเปรียญ วัดไผ่ล้อม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ทําความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ     
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ณ หอประชุมจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
5. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 
6. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ วัดท่าช้าง ตําบลไม้งาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning เรือนจําในพื้นที่จังหวัดตาก  ณ เรือนจํากลางตาก ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2563 
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8. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนญาณวิศิษฎ์  บ้านปางส่งคํา   
หมู่ 5  ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
9. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ณ ห้องประชุมตากสิน
มหาราช  ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
10. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดปทุมคีรี ตําบลหนองหลวง  อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 

น่าน 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  พิธีบําเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเพื่อสํานึกและระลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจําปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
8. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2562 
9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
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10. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
15. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
16. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
17. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสสําคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 
18. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร โครงการ “หนาวนี้ กระซิบรักที่น่าน” ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
19. เข้าร่วมตักบาตรกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชาตกาล  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
20. เข้าร่วมงานวันรวมน้ําใจสู่กาชาดน่าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
22. เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
23. เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 
24. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
25. เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทําความสะอาด รอบตึกศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ประจําเดือนมีนาคม 2563  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
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พะเยา 1. เข้าร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
8. เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา   
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
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พิจิตร 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9  ณ วัดท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีตักบาตรรุ่งอรุณ  ณ ลานวัฒนธรรม อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 
4. เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ปี 2562  ณ วัดท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
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ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

5. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
6. เข้าร่วมสวดมนต์ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
7. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ณ ลานวัฒนธรรม อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดท่าหลวง 
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติ ปี 2562  ณ วัดย่านยาว หมู่ที่ 8 ตําบลวังจิก อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
12. เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าพาปั่น เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ณ อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรมบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรรมบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม  ณ วัดกลางดง หมู่ที่3 ตําบลกลางดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร    
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
15. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ พิจิตรพลาซ่า อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
16. เข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING  ณ เรือนจําจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 
17. เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าพาปั่นและเยี่ยมผู้สูงอายุ ณ ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2562 
18. เข้าร่วมกิจกรรมบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2562 
19. เข้าร่วมกิจกรรม เราทําความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
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ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ
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ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

20. เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
21. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ วัดดงชะพลู ตําบลคลองคะเชนทร์  อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
22. เข้าร่วมกิจกรรมวันแตงโมจังหวัดพิจิตร  ณ อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
23. เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาปั่น”  เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  ณ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
24. เข้าร่วมกิจกรรมบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม  ณ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
25. เข้าร่วมพิธีวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2563   ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
26. เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
27. เข้าร่วมโครงการเยี่ยมวัด โรงเรียนในวันพระ  ณ วัดไผ่รอบ และโรงเรียนบ้านไดโพธิ์ ตําบลไผ่รอบ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
28. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด  ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2563 

พิษณุโลก 1. เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ “เรื่องสถานการณ์การทุจริตและการป้องกันและการสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต”   ณ ห้องประชุม
สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

1 

เพชรบูรณ์ 1. เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราช ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
5. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
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สํานักงานสถิติ
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กิจกรรม 

6. เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2562 
7. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุม    
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์ และทําความสะอาด” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรม      
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  ณ ลานหน้าศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์ เ ข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธี   
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
13. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์  ในการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปี 2563  ณ บริเวณ             
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

แพร่ 1. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร  ประจําเดือนตุลาคม  เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  ณ บริเวณกําแพงเมืองแพร่ อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 
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สํานักงานสถิติ
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ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลพิธีวางพวงมาลา  และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมสังคมล้านนาตะวันออก อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ําห้วยร่องม่วง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมสังคม
ล้านนาตะวันออก อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจําปี 2562  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 
6. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง  เพื่อรักษาอัตลักษณ์การแต่งกายของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์การใช้ตะกร้า     
ลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904  จปร. บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกถึง           
พระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
9. เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเก่าแพร่  ครบรอบ 1191 ปี บริเวณเขตเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 
10. เข้าร่วมประเพณีกิ๋นสลากหลวง  และทําการสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง  ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
11. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม พ.ศ.2562 
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12. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562  
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ํา แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์” ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และบริเวณสถานีรถไฟ เนื่องในวันคล้าย     
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
15. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ประจําปี 2562  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
16. เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในพื้นที่ ตําบลน้ําชํา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
17. เข้าร่วมเปิดโครงการพม. ห่วงใย ดูแล ทุกข์ สุข ปั่น ปันน้ําใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี         
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
18. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2562 
19. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
20. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง  เพื่อรักษาอัตลักษณ์การแต่งกายของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์การใช้ตะกร้า   
ลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
21. เข้าร่วมพิธีทําบุญทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2562 เพื่อสมทบพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
22. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐสร้างสุขอําเภอสูงเม่น “กาดม่วนใจ๋ ของกินปลอดภัย@สูงเม่น” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
23. เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา  และทุนจัดกิจกรรมวันเด็กและปีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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24. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสามเณรนักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัย  โรงเรียนต้นแบบในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ของมูลนิธิอาสาส่องทางชีวิตจังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
25. เข้าร่วมทําบุญกฐินสามัคคี พุทธภูมิสถานและโพธิวิญญาณ  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
26. เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ํายม ท่าน้ําบ้านเชตะวัน ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
27. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง “จุดผางประตี้ปตี๋นก๋า ปูจ๋าแม่ก๋าเผือก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
28. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
29. เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอนุสาวรีย์  และวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมของจ่าสิบเอกเจริญ พิรอด อดีตทหารอาสาที่เข้าร่วมรบในสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
30. เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
31. เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
32. เข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย  ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง  มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ         
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
33. เข้าร่วมเปิดกิจกรรม 15 ปี วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
34. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
35. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2562 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
36. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จิตอาสาพัฒนาและสร้างฝายชะลอน้ํา ลําห้วยแม่คํามี  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
37. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
38. เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
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39. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
40. เข้าร่วมพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล 53 ปี 32 พรรษา พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอําเภอเมืองแพร่  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
41. เข้าร่วมทําบุญไหว้พระขอพร 9 วัด ในเขตเมืองเก่าเสริมสิริมงคล ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
42. เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  คณะสงฆ์อําเภอเมืองแพร่ ร่วมกับ     
ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
43. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
44. เข้าร่วมพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทานจาก พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ปี 2563  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
45. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 
46. เข้าร่วมพิธีทําบุญศาลหลักเมือง  และ 4 ประตูเมือง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 
47. เข้าร่วมไถ่ชีวิตโค ปล่อยชีวิตปลา เสริมบารมี ต้อนรับปีใหม่ หัวใจเป็นสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2563 
48. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีตานธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 
49. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
50. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข     
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
51. เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันเด็ก ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 
52. เข้าร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัย 
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53. เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมให้กําลังใจและมอบของขวัญแก่เด็กนักเรียน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2563 
54. เข้าร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
55. เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  เสด็จ
เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจําจังหวัดแพร่ และพระราชทานของที่ระลึก เมื่อวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2563 
56. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ครบรอบ 105 ปี ชาตกาล “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสําคัญของโลก สาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2563 
57. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร “หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร” ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2563 
58. เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คณะสงฆ์ อําเภอเมืองแพร่ ร่วมกับ     
ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
59. เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาไหว้สาป๋าระมี  พระธาตุจอมสวรรค์  ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
60. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยาวชนเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 
61. เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเสือไฟ  เพื่อปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ ข่วงวัฒนธรรม(กาดสามวัย) 
ถนนไชยบูรณ์ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
62. เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่วิมลจิตตาคาม (ใจมา วิมโล) อายุ 100 ปี 80 พรรษา ณ วัดร่องแดง ตําบลน้ําชํา อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
63. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563           
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
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64. เข้าร่วมเปิดงานไหว้สาพระธาตุเจ้าปูแจ  พ.ศ. 2563  ณ วัดพระธาตุปูแจ  ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563 
65. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ําคือ
ประตูชัย ตําบลในเวียง อําเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
66. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ประจําปี 2563  ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
67. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี  ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
68. เข้าร่วมงานประเพณีไหว้เจดีย์วัดหัวข่วง ประจําปี 2563  ณ วัดหัวข่วง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์  2563 
69. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุฉิมพวลี  ณ วัดจอมคีรีชัย ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 
70. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2563  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
71. เข้าร่วมงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระธาตุจอมสวรรค์” ประจําปี 2563  ณ วัดจอมสวรรค์ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
72. เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุหม้อคว่ํา ณ วัดหนองบ่อ ตําบลกาญจนา อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 
73. เข้าร่วมทําบุญถวายผ้าป่ากับมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่   ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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74. เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ทําบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
75. เข้าร่วมทําบุญวันมาฆบูชาไหว้สักการะพระธาตุ และลอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีสะหลีปุณณะ  ณ วัดป่าแดง ตําบลป่าแดง      
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
76. เข้าร่วมกิจกรรม “ลมป่า ลมรัก ลมหายใจ” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
77. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตระกร้า ถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ําคือ
ประตูชัย ตําบลในเวียง อําเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
78. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดแพร่  ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 
79. เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “กาแฟหอม รักหวาน บ้านเชตวัน” ณ ท่าน้ําเชตะวัน ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2563 
80. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี 2563  ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย 
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
81. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดแพร่  ณ ข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) ตําบลในเวียง 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
82. เข้าร่วมพิธีไว้ครูธัมม์ ประจําปี 2563  และพิธีสมโภชน์สมศักดิ์ พัดยศ พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก และพิธีทําบุญ            
อายุวัฒนมงคล 69 ปี 49 พรรษา พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น  ณ วัดสูงเม่น ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่    
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
83. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้นมัสการพระธาตุเนิ้ง  ประจําปี 2563  ณ วัดพระหลวง ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
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84. เข้าร่วมพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศล และสืบชาตา ศาลากลางจังหวัดแพร่  ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
85. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี  “ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี 2563” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ      
พระอารามหลวง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
86. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ําคือ
ประตูชัย ตําบลในเวียง อําเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
87. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย 
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
88. เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 14 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่  ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตําบลน้ําชํา        
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
89. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่    
ประจําปี 2563  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอมรรักษ์  ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
90. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุช่อแฮ เนื่องในงานประเพณี “ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี 2563”            
ณ  วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
91. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดแพร่     
ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
92. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีชุม  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดศรีชุม ตําบลในเวียง 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
93. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศักยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง และงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2563   ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์  โรงเรียนพระพุทธโกศัยวิทยา             
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
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94. เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเยาวชนเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข 
จังหวัดแพร่ ประจําปี 2563  ณ วัดสวนหลวง ตําบลปงป่าหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
95. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา บําเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน” ณ วัดสวนหลวง ตําบลปงป่าหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่    
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
96. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดไชยมาตย์ ตําบลเวียงทอง อําเภอสูงเม่น     
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
97. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้ง  ประจําปี 2563  ณ วัดพระหลวง ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่     
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
98. เข้าร่วมพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต  เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี 2563 ณ วัดพระธาตุ
ช่อแฮ  พระอารามหลวง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
99. เข้าร่วมทําบุญในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ณ เมรุชั่วคราว วัดถิ่นใน ตําบลบ้านถิ่น  
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
100. เข้าร่วมพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2563  ณ ห้องประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
101. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี 2563  และพิธีห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุ
ช่อแฮ  พระอารามหลวง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
102. เข้าร่วมงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง ประจําปี 2563”  ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 
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103. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธีมอบ 
เกียรติบัตร  และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ลําปาง 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลําปาง ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเดินหน้าลําปางสะอาด การพัฒนา ศาสนสถาน / เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
3. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร  ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง      
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
4. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําปี 2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม พระอารามหลวง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
5. เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน  ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

5 

ลําพูน 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาหมอกควัน”  ณ บริเวณลําน้ําปิงห่าง ตําบลเหมืองง่า 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ณ  หน้าศาลากลางจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาด ศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ   
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดพระยืน  ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที 18   ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 

17 
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6. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน” ถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรําลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณสถานีรถไฟศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตําบลทาสบเส้า 
อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       
ณ  ศาลากลางจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
8. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ)  จังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วัดจามเทวี ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
9. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี 2562 ณ  หอประชุม     
ที่ว่าการอําเภอเมือง  ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
10. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี  เนื่องในโอกาสการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลําพูน       
ประจําปี 2562  ณ  ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
ลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณลานหน้าวัดหัวฝาย  หมู่ที่ 3  ตําบลหนองช้างคืน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
14. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธี       
บรมราชาภิเษก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
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15. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา               
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน     
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
16. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning   ร่วมกันทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจํา ณ เรือนจําจังหวัด
ลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
17. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา     
แห่งมาตรฐานการช่างไทย”  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2563  ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองลําพูน        
ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

สุโขทัย 1. เข้าร่วมกิจกรรม ชาวสุโขทัยไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 1 
อุตรดิตถ์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 
อุทัยธานี 1. เข้าร่วมพิธีรับชมนิทรรศการพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  ณ  สํานักงาน      

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และวัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)  ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
3. เข้าร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  “พ่อขุนรามคําแหงมหาราช”  เมื่อวันที่ 17    
มกราคม 2563 
4. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถี  ณ อาคารสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 

4 

กาฬสินธุ์ 1. เข้าร่วมโครงการธรรมะในดวงใจ  ณ วัดป่าดอนยาง ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ทําความสะอาดคูคลอง  ณ บริเวณคลองส่งน้ําป่าแดงเมือง ตําบลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์     
จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

2 
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ขอนแก่น 1. เข้าร่วมพิธี  “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
2. เข้าร่วมพิธี  “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 
3. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรวันออกพรรษา 
4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันปิยมหาราช 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
6. เข้าร่วมบําเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมรําบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นฉลอง 222 ปี  เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว   
และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 
9. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน 
10. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจําปี 2562 
11. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมพิธีรําลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 
15. เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 
16. เข้าร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
17. เข้าร่วมโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ตําบลตะกั่วป่า อําเภอ     
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
18. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ พุทธมณฑลอีสาน 

27 
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19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน 
20. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
21. เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น”  ณ สํานักชลประทานที่ 6 
22. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย ณ วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคําน้อย ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น  
23. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพบูรณาราม  ตําบลท่าพระ 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
24. เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ณ ศาลหลักเมือง 
25. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร  เทิดไท้องค์ราชัน  ณ พุทธมณฑลอีสาน 
26. เข้าร่วมโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บํารุง ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 
27. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการ
พลเรือน” 

ชัยภูมิ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ประจําปี 2563         
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2563 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบํารุงรักษ์ต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 

7 
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5. เข้าร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง  ณ บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ 18  ตําบลห้วยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2563 

นครพนม 1.เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
2.เข้าร่วมพิธีงานนมัสการพระธาตุพนม  ณ วัดพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
3. เข้าร่วมพิธีฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน เนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
4. เข้าร่วมกิจกรรม ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด–19  และร่วมกันทําความสะอาดสํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัด 
(หลังใหม่) อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563  

4 

นครราชสีมา 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์  จํานวน 10,000 รูป ทําบุญเมืองนครราชสีมา 364 ปี  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ลําน้ําลําตะคอง   ณ บริเวณฝายน้ําล้นคอนกรีต บ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 ตําบลหมูสี 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
3. เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา”  ณ วัดสามัคคี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
4. เข้าร่วมพิธี “บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจําปี 2563”  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

4 

บุรีรัมย์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

15 
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2. เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 80 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ 
สวนรมย์บุรี 200 ปี  อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  ณ บริเวณ
หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ  วัดโพธิ์ ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
5. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 
7. เข้าร่วมกิจกรรมงาน “กาชาด มหัศจรรย์ไหมบุรีรัมย์”  
8. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 240 ปีชาตกาล  และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต        
ณ  วัดทุ่งโพธิ์  ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
9. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ณ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง อําเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 
10. เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ณ บริเวณวัดบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตําบล
จรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
11. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างความดี โดยการไปทําบุญและทําความสะอาดห้องน้ํา  ณ วัดบ้านจะเนียง ตําบลสองชั้น อําเภอ
กระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
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12. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะและใบไม้  เนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ ประสาทหนองหงส์ ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
14. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายพระราชสักการะ ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ณ  ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์  ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
15. เข้าร่วมเฝ้าฯ รับส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา                
ณ  ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 

มหาสารคาม 1. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิกเฉยต่อการทุจริต และการใช้ทรัพยากรของราชการอย่างถูกต้อง” ณ ห้องประชุม สํานักงานสถิติ
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

1 

มุกดาหาร 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมบําเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
 

22 



~	48	~	
 

ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

7. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมพิธีน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  เนื่องในวันดินโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
14. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
15. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
18. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
19. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสานต่อปณิธานพ่อหลวง  ตามเศรษฐกิจพอเพียง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน” 
20. เข้าร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ    
หมู่ 2  บ้านเหล่าสร้างถ่อ ตําบลเหล่าสร้างถ่อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
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21. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”           
ณ  วัดศรีนันทาราม บ้านภู หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเป้า อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
22. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องแก้วมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ยโสธร 1. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “จุดไฟตูมกา”  ออกพรรษายโสธร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร “เทโวโรหณะ”  จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด ศาสนสถาน  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช  ณ  หอประชุมวิธีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า  เมื่อวันที 1 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาทําความสะอาด พื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทุกวันพุธของสัปดาห์ 
9. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดริมน้ํา คูคลอง  และพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยริมน้ําคูคลองยโสธร เมื่อวันที่         
5 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ยโสธร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ Big Cleaning ”  ในเรือนจําจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 
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14. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า  เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2562 
15. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ก่อนการจัดงานกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงาน กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
17. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
18. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสถานศึกษา เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช”  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
19. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
20. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดูแลรักษาถนน “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
21. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ยโสธร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
22. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
23. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

ร้อยเอ็ด 1. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีสวดสืบชะตาเสริมบารมี เทศกาลวันเข้าพรรษา 2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และกิจกรรมน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23     
ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจําปี 2562  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
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7. เข้าร่วมเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์           
เพื่อช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 
9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี  ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
10. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  และพิธีถวายพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2562  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
11. เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
14. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดศาลากลางและถนนโดยรอบ  เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2563  
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
15. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
16. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
17. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
18. เข้าร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 
19. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
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เลย 1. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจําปี 2562  ณ บริเวณสามแยกสาธารณสุขอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย     
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียน    
บ้านนาอุดม  ตําบลสามยอด อําเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจําเดือนตุลาคม  2562   ณ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ณ  โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเหล่าตุ้มวนาราม ตําหนองหิน อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ประจําปี 2562  ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ณ  พุทธมณฑลจังหวัดเลย ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
8. เข้าร่วมเปิดงานหอการค้าแฟร์ 4.0  TCC Fair 2019  จับมือเครือข่าย ณ ถนนข้างศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
9. เข้าร่วมเปิดงานโครงการธารน้ําใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี             
บรมราชาภิเษก  ณ เรือนจําจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
10. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดเก็บสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ทําความสะอาด แนวเสาไฟฟ้า 
และถนน  ณ บริเวณโค้งเก้าง่อม  ตําบลนามาลา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
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12. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สนามหน้าศาลากลาง   
จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
14. เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียน   
บ้านห้วยสีเสียด ตําบลห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
15. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร   ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
16. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
17. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563  ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ค่ายศรีสองรัก  ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 
18. เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2563  ณ ศาลสมเด็จ        
พระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
19. เข้าร่วมพิธีรําบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
20. เข้าร่วมเปิดงาน LOCAL TO GLOBAL OTOP FAIR  2020   ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี  อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 

ศรีสะเกษ 1. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันปิยมหาราช 

9 
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สํานักงานสถิติ
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ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

3. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
4. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562 
5. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" 

สกลนคร 1. เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning” ทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณเรือนจําจังหวัดสกลนคร  ณ เรือนจําจังหวัดสกลนคร 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
2. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เทสกเจดีย์ 
เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ําขาม บ้านคําข่า ตําบลไร่ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
3. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2563  ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า 
ประจําปี 2563   ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2563 

4 

สุรินทร์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจําปีงบประมาณ 2563 1 
หนองคาย 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    

บรมนาถบพิตร  
20 
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จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวยเมืองงาม เป็นประจําในวันพุธของทุกสัปดาห์ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
5. เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองคาย 
8. เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง  การกุศล  ครั้งที่ 3 
9. เข้าร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
10. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
11. เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
12. เข้าร่วมเปิดงานประจําปี พระธาตุรวงข้าง 
13. เข้าร่วมงานพิธีวันมาฆบูชา 
14. เข้าร่วมงานกีฬาวัดธาตุเกมส์ ประจําปี 2563 
15. เข้าร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระใส เพื่อประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลหนองคาย 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
17. เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย พ.ศ. 2563 
18. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ประจําปี 2563 
19. เข้าร่วมงานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” 
20. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ “โครงการบ้านสวย เมืองงาม” ทุกวันพุธ 
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ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

หนองบัวลําภู 1. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง  จังหวัด
หนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ ลําห้วยเชียง ตรงข้ามวัดป่าเลไลย์ 
ชุมชนดอนขี  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
3. เข้าร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ฮักมั่นยืน 26 ปี  หนองบัวลําภู  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
4. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู  ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 27 
มกราคม  2563 
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู ประจําเดือนมกราคม 2563     
ณ  ห้องประชุมภูพานคํา ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู  ชั้น 4  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
6. เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(พอ.สว.)   ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว หมู่ 5  ตําบลวังปลาป้อม  อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
7. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจําปี 2563   ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า      
ประจําปี 2563   ณ  โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู  เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2563 

8 

อุบลราชธานี 1. เข้าร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจําปี พ.ศ. 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก 

5 
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กิจกรรม 

3. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี พ.ศ. 2562 
4. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจําปีพุทธศักราช 2563 

อํานาจเจริญ 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
5. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม           
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

19 
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10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
12. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
14. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
16. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
17. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการ  
พลเรือน  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
18. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด  บริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ 
19. เข้าร่วมทําบุญโรงทาน เนื่องในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง 

บึงกาฬ 1. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณริมโขง อําเภอเมือง 
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ประจําปี 2563  ณ ห้องเรียนธรรมชาติป่าดงดิบกะลา        
ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู  (หินสามวาฬ)  ณ  บ้านโนนไทรทอง  หมู่ที่ 8  ตําบลโคกก่อง อําเภอเมือบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2563 
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3. เข้าร่วมทําบุญตักบาตรตามโครงการนุ่งผ้าไทย ทําบุญวันพระพัฒนาจิตใจ  ณ วัดป่าสุเมฆนันทราม (ธ)  ตําบลป่าแฝก อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ณ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
5. เข้าร่วมทําบุญตักบาตร ตามโครงการนุ่งผ้าไทย ทําบุญวันพระพัฒนาจิตใจ  ณ วัดป่าสุเมฆนันทราม (ธ)  ตําบลป่าแฝก  อําเภอพรเจริญ  
จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
6. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจําปี 2563  
ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

กระบี่ 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย           
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม           
พระอารามหลวง  อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมช้างเผือก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  อําเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณรเพื่อบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม  พระอารามหลวง อําเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดขจัดสิ่งกีดขวางลําน้ํา ลําคลอง คลองกระบี่ใหญ่ เพื่อถวายพระราชกุศล     
และน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณโรงสูบน้ํา
คลองใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  หมู่ที่ 6  ตําบลทับปริก  อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
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6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562   ณ  คลองแห้ว (บริเวณข้างสํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่น้อย)  หมู่ที่ 9 ตําบล
กระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน        
วันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   ณ วัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการ
ถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  ณ  ห้องประชุมสุดมงคล  สํานักงานเทศบาล
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเ ด็จพระวชิ ร เกล้า เจ้ าอยู่หัว  และสมเ ด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี  และพิธี ต่อไฟพระฤกษ์ประทานจาก                   
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ณ วัดกระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ  150 ปีชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ณ วัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
13. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ประจําปี 2563          
ณ  วัดแก้วโกรวาราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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14. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกอดป่ากอดทะเล  ณ หาดยาว  อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
15. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา
แห่งมาตรฐานช่างไทย”  ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่  ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
16. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ ห้องประชุมสุดมงคล 
ชั้น 2  สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ชุมพร 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร   ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดลําน้ํา ลําคลอง” ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องใน       
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่  ตามพระราชดําริ  ตําบลบางลึก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ถนนบรมชนกา 
ธิเบศรมรรคา หน้าเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค” ถวายพระราชกุศล
และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดเขาดิน ตําบลทุ่งคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดชุมพร”  ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร     
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
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7. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562”  ณ  หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 3   ตําบลท่าตะเภา อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดเขาปูน  ตําบลบ้านนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
9.เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที 5 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณ
หน้าศาลหลักเมืองชุมพร  เมื่อวันที 5 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดลําน้ํา คูคลอง  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ     
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ ตําบล
บางลึก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทย  ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  ณ  โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล  อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2563  ณ  ปะรําพิธีหน้าตลาดสดหมอพนัส บริเวณถนนบรมชนกาธิเบศร
มรรคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 
14. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “ทําความสะอาดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ”  (บริเวณเวทีกลางแจ้ง)  ตําบล
บางลึก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
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15. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2563  ณ วัดประเดิม ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
16. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน”  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย            
ณ  ตลาดใต้เคี่ยม หมู่ที่ 1  ตําบลละแม  อําเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
17. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ณ ห้องประชุม  สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร  ตําบลท่ายาง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ตรัง 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร  ณ  บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5   ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  เนื่องในพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          
ณ  ศาลากลางจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม 2562  “วันชาติ”  และเป็น “วันพ่อ
แห่งชาติ”  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
4. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ สวนสาธารณะวังนกน้ํา หมู่ที่ 21  
ตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดําเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ บริเวณเส้นทางตรัง – เขาพับผ้า อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 

5 

นครศรีธรรมราช 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม  และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้าย    
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
ตําบลท่าวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา     
ปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ          
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมวางพานดอกไม้สด  และกล่าวสํานักในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562 
7.  เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกใน     
พระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี            
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
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10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ  เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 256 เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2563 
11. เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฎฯพระราชทาน  เนื่องในวัน“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2563” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 
12. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญและร่วมเดินริ้วขบวนผ้าระบฎฯ  ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

นราธิวาส 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาดศาสนสถาน” ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน        
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย 
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  สถานีรถไฟตันหยงมัส ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ      
7 รอบพระชนมพรรษา  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
 

20 



~	66	~	
 

ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

7. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส      
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562 
9. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
10. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัยประชารัฐฯ นราธิวาส  ณ บริเวณตลาดเกษตร  หน้าแขวงการทาง
นราธิวาส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
11. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม   
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2562 
12. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดชัยรัตนาราม ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรม “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”  ณ วัดเขากง ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส      
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
14. เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันเด็กสําหรับเด็กพิเศษ ประจําปี 2563  ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส (จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส)  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
15. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ชี้แจงข้อราชการต่างๆ  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 



~	67	~	
 

ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

16. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง”  ณ ชุมชนกาแลตาแป ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
17. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ โรงเรียนดารุสสาลาม 
ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 
18. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทําความสะอาดถนนสาย 42   ตลอดเส้นทางและบริเวณใกล้เคียง 
เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (วันกองทัพไทย)   ณ  ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 
19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครองราชย์
ครบ 60 ปี  พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส  ตําบลลําภู  อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
20. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 

ปัตตานี 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์  จํานวน 89 รูป  เพื่อบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
2. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
4. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   “พระปิยมหาราช” 
5. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินและทอดผ้าป่า 
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6. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ   เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
7. เข้าร่วมในพิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
8. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ  ถวายสดุดีและถวายบังคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
9. เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี             
บรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรม Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 
12. เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจําปี 2563 
13. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ 

พังงา 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล   และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทําความสะอาดลําน้ํา  คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องในโอกาส      
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ คลองพังงา บริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําน้ําผุด  อําเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 
3. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       
บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2562 
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4. เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กิจกรรม        
การแข่งขัน  Phang-nga Beach Trail  2019   ณ อุทยานเขาลําปี – หาดท้ายเหมือง  อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดมหกรรม “เที่ยวพังงาสุขใจ @ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”   ณ ห้องนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวัณ 
ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาดศาสนสถาน  ณ วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ําพุงช้าง) อําเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมบํารุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน และกําจัดวัชพืช  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา และศูนย์ราชการ
จังหวัดพังงา  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
8. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณ           
หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)  อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาด  ณ สนามหญ้าสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อําเภอเมืองพังงา  
จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
10. เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา   
(หลังเก่า) อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
11. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวคนละก้าว”  เพื่อ 7 โรงพยาบาลภาคใต้  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
12. เข้าร่วมการปล่อยตัว การแข่งขันจักรยานระดับโลก รายการ L’ Etape Thailand by Tour de France 2019  ณ บริเวณอนุสรณ์
สถานสึนามิ  เรือ ต.813  ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 
13. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี 2562  ณ วัดนิกรวราราม  ตําบลตะกั่วป่า 
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
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14. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี 2562  ณ  หอประชุมราชสีห์  ศูนย์ราชการจังหวัด
พังงา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
15. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม        
เลอ เอราวัณ  ตําบลถ้ําน้ําผุด  อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
16. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทําความสะอาด  ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา  อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
17. เข้าร่วมวิ่งการกุศล 48 ปี รามคําแหง Ram Phangnga Run 2019   ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
18. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันมหาธีรราชเจ้า)  ณ บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 60 พรรษา  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2562 
19. เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครบรอบ 48 ปี  ณ บริเวณลานพระบรมอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
20 เข้าร่วมพิธี บําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จํานวน 89 รูป เ นื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ                   
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมราชสีห์  
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
21. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง   ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2562 
22. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ณ  หอประชุมเขาทอย 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2  อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
23. เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงา  ณ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 
ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
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24. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day #2   ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
25. เข้าร่วมพิธีปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล  ณ บริเวณท่าเทียบเรือ  ฐานทัพเรือพังงา 
ทัพเรือภาคที่ 3  อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
26. เข้าร่วมโครงการ “เดิน กิน ชิม เที่ยว”   ณ  ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 
27. เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์  ณ ลานกลางศาลากลางจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
28. เข้าร่วมในพิธีข้อตกลงว่าด้วยบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ  “สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน  สืบสานอนุรักษ์ศิลป์    
ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงาเมืองแห่งความสุข”  ณ  บริเวณถ้ํารถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา      
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
29. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจําปี 2562  ณ  วัดสามัคคีธรรม ตําบลแม่นางขาว 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
30. เข้าร่วมพิธีรําลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ และกิจกรรมเนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งปี  ณ สวนอนุสรณ์
สถานสึนามิ  บ้านน้ําเค็ม ตําบลบางม่วง อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
31. เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา 2562 และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
ณ  หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
32. เข้าร่วมมอบสิ่งของบริจาคออกร้านมัจฉากาชาด “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจําปี 2563”  ณ  บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563  
33. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําจังหวัดพังงา  ในโอกาสที่จังหวัดพังงาและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้จัดงาน “เมืองแห่ง
ความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจําปี 2563” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
34. เข้าร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563   ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2563 
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35. เข้าร่วมทํากิจกรรม Big Cleaning Day  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
36. เข้าร่วมพิธีเปิดงานย้อนยุคเสวนา เรื่อง “นายเหมือง เมืองพังงา”  ซีซั่น 1  ณ  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)  
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
37. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา         
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
38. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทําความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563  ณ บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
39. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 
หมู่ที่ 4  ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 
40. เข้าร่วมอาราธนาศีล สวดมนต์ไหว้พระ  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน         
วันมาฆบูชา ประจําปี พ.ศ. 2563  ณ วัดประชุมโยธี  พระอารามหลวง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2563 
41. เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “งานสมโภชมอบทองคําและแห่พระธาตุ”  ณ วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) ตําบลตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
42. เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีลเจริญจิตภาวนา พร้อมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดประชุมโยธี             
พระอารามหลวง  ตําบลท้ายช้าง  อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
43. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดําริ  “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  ณ  ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา (กศน. จังหวัดพังงา)  ตําบลตากแดด  อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา      
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
44. เข้าร่วมพิธีเปิดถนนคนเดินปากถักเมืองเก่า  ณ บริเวณตลาดบ้านปากถัก ตําบลท่านา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563 
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45. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2  
หมู่ที่ 5  ตําบลลําภี  อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
46. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทําความสะอาด  ณ โบราณสถานเจดีย์เขาล้างบาศ (หลังโรงเรียนสตรีพังงา) ตําบล
ท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
47. เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ณ เรือนจําจังหวัดพังงา ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
48. เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” 
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  ณ หอประชุมศาลาเขาช้าง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
49. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดําริ  “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” ณ ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2  
ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
50. เข้าร่วมเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา ประจําปี 2563  ณ บริเวณชายทะเลหาดท้ายเหมือง ตําบลท้ายเหมือง 
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
51. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ณ หอประชุมราชสีห์  ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา   
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
52. เข้าร่วมโครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
53. เข้าร่วมหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา และโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด       
หรือจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ตําบลกะปง อําเภอกะปง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 
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พัทลุง 1. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย  ณ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ ทําความสะอาดบริเวณวัด  ณ วัดจินตาวาส ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ณ  บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 
4. เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดไทรห้อย ตําบลท่ามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ทําความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดลานแซะ หมู่ 1  ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
8. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข      
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
9. เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ  ณ สถานีรถไฟบางแก้ว เมื่อวันที่ 23         
ตุลาคม 2562 
 

17 



~	75	~	
 

ศูนย์ / กอง / 
สํานักงานสถิติ

จังหวัด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน
กิจกรรม 

11. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลากลางจังหวัด
พัทลุง  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
12. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  ณ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  คลองร่มเมือง – 
ลําปํา  (คลองท่าแค)   ณ บริเวณริมคลองวัดโพธิ์ตํานาน  หมู่ 5  ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562  
14. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
15. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ   ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2563 
16. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ     
ท่าเทียบเรือลําปํา  ตําบลําปํา  อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
17. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 

ภูเก็ต 1. เข้าร่วมเยี่ยมเยือนอ๊าม  (ศาลเจ้า)  หงอจิ้นหยิน (ท่าเรือ)  ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2562  ณ ตําบล    
ศรีสุนทร อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดลําน้ําคลองสาธารณะ คลองท่าแครง เขตเทศบาลนครภูเก็ต ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
6. เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)  ณ วัดวิชิตสังฆาราม อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
7. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  โรงเรียนเทศบาล
ปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระสงฆ์และสามเณร จํานวน 89 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน          
วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562  และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรม       
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดคูคลอง” เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ คลองบางใหญ่ (ส่วนแยก)  ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
11. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   ณ บริเวณลานมังกร หน้าสํานักงาน ททท. ภูเก็ต ถึงโรงเรียนสตรีภูเก็ต    
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์  และพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ
และพระอัฐิธาตุของ  “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”  “หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล”  “หลวงตามหาบัว”  และ“หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”  มาประดิษฐาน  
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ณ  พระอัฐิธาตุเจดีย์เทสรังสี  ญาณสัมปันโนนุสรณ์  วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ตําบล  ตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจําปี 2562 และวันคล้าย            
วันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ณ พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณ  สัมปันโนนุสรณ์  
(ลานบัว ชั้น 3)  วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)  ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2563  ณ วัดท่าเรือ ตําบลศรีสุนทร 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
16. เข้าร่วมงาน “งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 “ ประจําปี 2563  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
17. เข้าร่วมโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2563 และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  
ณ  วัดวิชิตสังฆาราม อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
18. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน  สนองแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ณ  คลองมุดง บ้านบ่อแร่ ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 
19. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563   ณ บริเวณหาดศิลาพันธ์  
ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
20. เข้าร่วมพิธีประดิษฐานรูปหล่อสําริดพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)  ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
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21. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย”  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2563 
22. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2563  ณ สวนพระพุทธศาสนา วัดม่วงโกมารภัจจ์ ตําบล   
เทพกษัตรี  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 
23. เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบถหมู่ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2563  ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)  
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 

ยะลา 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา    
5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภูมิทัศน์ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  “yala bikers ไม่เอาคนโกง”  ณ ลาน
วัฒนธรรมสัมพันธ์  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธี         
บรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

10 
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7. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพยุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ     
80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2563  ณ บริเวณพระบรม     
ราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  สนามโรงพิธีช้างเผือก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
9. ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว บ้านคอกช้าง 
ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมเชอ-รา อาคาร 24  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ระนอง 1. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้กรอบแนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” ของจังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 

1 

สงขลา 1. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  และพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีตักบาตร  และพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรม   
ราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562” ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
4. เข้าร่วมสวดมนต์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร  และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตําบลน้ําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
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5. เข้าร่วมพิธีทําบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”   ณ  บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2562 
6. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”  ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสําโรง ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก  ณ คลองสําโรง ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาดราษฎร์รัฐร่วมใจฯ  ณ ศาลาไทย หาดสมิหลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2562 
9. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning  ในเรือนจําทั่วประเทศ  ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
11. เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี        
บรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ณ  หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจําปี 2562   ณ ที่พักสงฆ์บ้านเขาวัง ตําบลคลองกวาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีประกาศเจตนารมณ์ชาวสงขลาร่วมกัน ทําความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์การ     
งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า” ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
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14. เข้าร่วมกิจกรรม  “พิธีประกาศเจตนารมณ์ชาวสงขลาร่วมกัน ทําความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์การ    
งดแจกถุงพลาสติก”  ณ เวทีกิจกรรม  ถนนคนเดิน เทศบาลสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
15. เข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันที่ 28 ของเดือน ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตําบล
น้ําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

สตูล 1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  บําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
4. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน           
วันปิยมหาราช ประจําปี 2562  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบที่ 2  กรมทหารราบที่ 5  อําเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
5. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช        
ประจําปี 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
6. เข้าร่วมทําบุญกฐินสามัคคี  ณ ที่พักสงฆ์ธงชัยภาวนา หมู่ที่ 1 ตําบลควนขัน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา    
ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
8. เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร  “วันชาติ”  “วันพ่อแห่งชาติ”  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
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9. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม  เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด
สตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
10. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
11. เข่าร่วม “งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)”  ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
12. เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธี      
บรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
13. เข้าร่วม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข”  ปั่นปันน้ําใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี    
บรมราชาภิเษก  ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
14. เข้าร่วมกิจกรร เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจําปี 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด
สตูล  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
15. เข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล 
ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 
16. เข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก  คฤหาสน์กูเด็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2563 

สุราษฎร์ธานี 1. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 
2. เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 
3. เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23    
ตุลาคม 2562 
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4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562  ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้
ตอนบน  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
5. เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และกล่าวคําสดุดีพระเกียรติคุณต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจําปี 2562  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
6. เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
7. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
8. เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ประจําปี 2563  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน 
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง  อําเภอเมือง         
สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
10. เข้าร่วมการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต  ด้วยวิธีวัฒนธรรม   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  โรงแรมบรรจุบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 
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