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สานักงานสถิติแห่งชาติ
NATIONAL STATISTICAL OFFICE

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

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

-1รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผล
อย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล เกิ ดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน
ขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ร่วมต้านทุจริต” โดยมีเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงก าร
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับการทุจริต
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต
4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
6. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทาผิดวินัย
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต องค์กรแห่งคุณธรรม องค์กรแห่งความพอเพียงและองค์กรแห่งความมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

-2และเพื่อให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนด สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี 1.โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข
1.จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ 2.โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน 2.จ านวนกิ จกรรมที่ไ ด้ดาเนิ นการใน
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการเสริมสร้างจิตสานึกฯ
การทุจริตอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย
อย่างน้อยปีละ
2 กิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
4 กิจกรรม

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

-3เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

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

อย่างน้อย
6๕ หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
สถิติจังหวัด

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

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

สลก.(กนต./
กคธ./กปส.)

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

6๕ กิจกรรม

ศูนย์/สานัก
สถิติจังหวัด

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

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.
(กคธ.)

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

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กนต.)/

โครงการ / กิจกรรม

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

นว.(พบ.)
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

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

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

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

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.

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

๔ เครือข่าย

ศูนย์/สานัก

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 11.จานวนครั้งของการจัดโครงการให้
ในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
บ้านต้านโกง”
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สลก.(กคธ.)

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

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.

13.โครงการอบรมหลักสูตร“ผลประโยชน์ 13.จานวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร
ทับซ้อน (Conflict of Interest)”
“ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest)”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

นว.(พบ.)/สลก.

(กคธ).

(กคธ.)

(กคธ.)

-5ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน 1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต 1.จานวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
เจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”
2.ผู้ บ ริห ารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
ตามช่องทางต่างๆ
เจตนารมณ์

เป้าหมาย
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
กปส.)/นว.
(พบ.)

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

สลก.(กคธ./
กปส.)/ศท.

-6ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

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

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

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

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กคธ.)

3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น
2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

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

สลก.(กกจ.)

-7เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

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

เป้าหมาย
ปีละครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สลก.(กนต./
กคธ.)

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน

4.ระดับความส าเร็จในการจัดทาการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ร้อยละ 100

สลก.(กยง.)

5.แผนการตรวจสอบภายในประจาปี

5.ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนด

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน
แต่ละเรื่องตามที่
กาหนดในแผน

ตส.

-8ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

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

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

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

ร้อยละ 8๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์/สานัก
สลก.(กคธ.)

-9สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน
เป้าประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
เป้าหมาย
ผลงาน
ผลการดาเนินการ
รับผิดชอบ
1.ปรับฐานความคิดของ 1.โครงการ สสช. ปั น รั ก 1.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ สลก.
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 1. กิจกรรม สสช. ปันรักเหลือ-ขอ โดย
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มี ปันสุข
ดาเนินการแล้วเสร็จ
(กปส.)
ปีละ
ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ของเหลือใช้
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
2 กิจกรรม
เพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ จุดรับ
มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
บริจาคบริเวณชั้น 2 ลานหน้าสานักงาน
และสามารถแยกแยะ
เลขานุ ก ารกรม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม
ระหว่ า งผลประโยชน์
2562 – เมษายน 2563
ส่วนตนและผลประโยชน์
2. กิจกรรม พี่มาดี...ชวนน้องหนูเรียนรู้
ส่ ว น ร ว ม แ ล ะ ส ร้ า ง
สามะโนประชากรและเคหะ เนื่องในวัน
กระบวนการกล่อมเกลา
เด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2563 ร่วมกับ
ทางสั งคมในการป้ องกั น
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
และปราบปรามการทุจริต
ณ ศูนย์ราชการเฉลิ มพระเกียรติฯ แจ้ง
อย่างเป็นระบบ
วัฒนะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

- 10 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

2.บู ร ณาการและเสริ ม
พลั ง การมีส่ ว นร่ ว มของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น อ ง ค์ ก ร
ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
สั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การ
ทุจริต
3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่
ทนและไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต ในทุ ก 2.โครงการเสริ ม สร้ า ง 2.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้
รูปแบบ
จิ ต ส านึ ก ต่ อ สถาบั น ชาติ ด าเนิ น การในโครงการ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสานึกฯ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
3. กิจกรรม ปฎิทินเก่า..เราขอ เพื่อผลิต
หนั ง สื อ เสี ย งให้ กั บ ผู้ บ กพร่ อ งทางการ
มองเห็ น โดยตั้งจุดรับบริจาคบริเวณ
ชั้น 2 ลานหน้าสานักงานเลขานุการกรม
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ธั น ว า ค ม 2 5 6 2 –
กุมภาพันธ์ 2563
4. กิ จ กรรม สสช.ปั น รั ก เหลื อ –ขอ
ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2563
ณ บริ เ วณชั้ น 2 ลานหน้ า ส านั ก งาน
เลขานุการกรม

สลก.
(กปส./
กกจ.)

อย่างน้อย 7 กิจกรรม 1. ร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น
ปีละ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
4 กิจกรรม
ธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ตร ระหว่ างวั นที่ 11 – 13
ตุลาคม 2562
2. ร่วมงานพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล และ
กิจกรรมน้อมราลึก เนื่องในวันคล้ ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2562

- 11 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
3. ร่วมงานพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลและ
กิจกรรมน้อมราลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
ส ว ร ร ค ต พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เมื่ อ วั น ที่ 23
ตุลาคม 2562
4. ร่วมพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราช
กุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น เมื่ อ วั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2562
5. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธี
ถวายบั ง คมเนื่ อ งในวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ
ประจาปี 2562
6. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
เปรม ติณสู ลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562
7. ร่วมรับเสด็จทรงพระราชดาเนินเลียบ
พระนคร โดยขบวนพยุ ห ยาตราทาง
ชลมารค เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
8. จั ด พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น
ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เมื่อ
วันที่ 23 กรกฏาคม 2563

- 12 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
9. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี ระหว่า ง
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563
10. จั ด ตั้ ง โต๊ ะ หมู่ บู ช าเพื่ อ เฉลิ ม พระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่าง
วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2563
11. จั ด ตั้ ง โต๊ ะ หมู่ บู ช าเพื่ อ เฉลิ ม พระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ระหว่ า ง
วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

3.การจัดทาบอร์ด “NSO 3.จ านวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้
โปร่ ง ใส” เพื่ อ เผยแพร่ ด าเนิ น การจั ด ท าบอร์ ด
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม “NSO โปร่งใส”
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

ศูนย์/
สานัก
สถิติ
จังหวัด

อย่างน้อย 87 หน่วยงาน
65
(แยกเป็น
หน่วยงาน ส่วนกลาง
11
หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค
76
หน่วยงาน)

ศู น ย์ / กอง/กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./กลุ่ ม ใน
ส ล ก . แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด
ดาเนินการจัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส”
เพื่ อ เผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต

- 13 เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.โครงการจัดทาสื่อรณรงค์
ในเรื่ อ ง วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพื่อเผยแพร่

4.จ านวนช่ อ งทางกา ร
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และการป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
สลก.
อย่างน้อย
(กนต./ 2 ช่องทาง
กคธ./
กปส.)

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

6 ช่องทาง 1. หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้
1 ) เ รื่ อ ง เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย
แก่ บุ ค คลในส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
เดือนละ 1 ครั้ง
2) โปสเตอร์ เรื่ อ ง ค่ า นิ ย มการให้
และรั บ ของขวั ญ ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) โปสเตอร์ เรื่ อ ง “ปิ ด ปุ่ ม โปง”
เดือนละ 1 ครั้ง
4) โปสเตอร์เผยแพร่เนื่องในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
2 . เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ nso.go.th
เว็บไซต์ webintranet.nso.go.th และ
เว็บไซต์ ethics.nso.go.th
3. ปิดประกาศที่บอร์ด NSO โปร่งใส
4. เผยแพร่ ใ น Facebook NSO
Stopcorruption
5. ปิดประกาศที่เครื่องสแกนใบหน้า
6. จัดทา Backdrop และ Roll up เพื่อ
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง
1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น
2) ข้อปฏิบัติว่าด้ว ยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น
กรณีการเรี่ยไร
5) แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ตาม
ประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2552
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ
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หน่วยงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
5.โครงการหนึ่งหน่วยงาน 5.จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ศูนย์/
65
ห นึ่ ง กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ด าเนิ น การในโครงการ สานัก
กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สถิติ
จังหวัด

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

922
กิจกรรม

ศู น ย์ / กอง/กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./กลุ่ ม ใน
สลก. และส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ได้ จั ด
กิ จ กรรม/เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ดั ง มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

อบรมหลั ก สู ต รหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่
ผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ และเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ จานวน 65 คน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

7.จานวนครั้งของการจั ด สลก.
อย่างน้อย
อบ รม ห ลั ก สู ตร “ก า ร (กนต.)/นว. ปีละครั้ง
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน (พบ.)
การกระท าผิ ด วิ นั ย ให้ กั บ
ข้าราชการบรรจุใหม่”

3 ครั้ง

1. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หัวข้อ การ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทาผิดวินัย
รุ่นที่ 10 วันที่ 16 มกราคม 2563
2. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลู ก จ้างชั่ว คราว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 วันที่
17 มีนาคม 2563

6.โครงการประยุกต์ห ลั ก 6.จานวนครั้งของการจั ด พร./สลก.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิ จกรรมตามหลั กปรั ชญา (กคธ.)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ต้ า น การ เศรษฐกิจพอเพียง
ทุจริต

7.โครงการอบรมหลักสูตร
“การเสริ ม สร้ า งวินั ย และ
ป้องกันการกระทาผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
3. การอบรมเชิ งปฏิบั ติการ เรื่อ ง การ
ปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการที่ บ รรจุ ใ หม่ ของ
ส านั ก งานสถิ ติ แห่ ง ชาติ รุ่ น ที่ 13 เมื่ อ
วันที่ 23 กันยายน 2563

8.โครงการอบรมในเรื่อ ง
“การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ”

8.จานวนครั้งของการจั ด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ”

สลก.
(กคธ.)

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

1.ค าสั่ ง ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ที่
101/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ
2.บั น ทึ ก ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม
กลุ่ มคุ้ มครองจริ ยธรรม ที่ 01.9/ว 40
ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่ อ ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
3.บั น ทึ ก ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 01.9/ว 40
ลงวั นที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อ ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2563

- 17 เป้าประสงค์

หน่วยงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
9.โครงการอบรมคุ ณธรรม 9.จานวนครั้ง ของการจั ด นว.(กพบ.)/ อย่างน้อย
จริ ยธรรม การป้ องกั นการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม สลก.
ปีละครัง้
ทุจริตให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ (กคธ).
เจ้าหน้าที่ในองค์กร
10.โครงการ “1 หน่วยงาน 10.จานวนเครือข่ายภายใต้
1 เครือข่าย”
โครงการ “1 หน่ ว ยงาน
1 เครือข่าย”

ศูนย์/
สานัก

4
เครือข่าย

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

1 ครั้ง

อบรมหลั ก สู ต ร การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กร ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ จานวน 44 คน เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2563

12
เครือข่าย

1. หน่วยงานภายใน (ศูนย์/กอง) มีการ
จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงาน
ที่โปร่งใส ดังนี้
๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
3) กองนโยบายและวิชาการสถิติ
4) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
5) กองสถิติพยากรณ์
6) กองสถิติเศรษฐกิจ
7) กองสถิติสาธารณมติ
8) กองสถิติสังคม
9) กองบริหารจัดการระบบสถิติ
10) สานักงานเลขานุการกรม
11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
2. ค าสั่ ง ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่
101 /256 3 แต่ ง ตั้ ง คณะท างา น
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ

11.จัดโครงการให้ความรู้
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นองค์ ก ร
ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง”

11.จานวนครั้งของการจัด
โครงการให้ ค ว ามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง”

สลก.
(กคธ.)

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงาน
สถิติแห่งชาติ จานวน 62 คน เมื่อวันที่
17 กันยายน 2563

12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ ทุ จ ริ ต ” ของส านั กงาน
สถิติแห่งชาติ

12.จานวนครั้งของโครงการให้ นว.(กพบ.)/ อย่างน้อย
ค ว า ม รู้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย สลก.
ปีละครั้ง
“ข้ าราชการไทยไร้ทุ จริ ต ” (กคธ.)
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ

2 ครั้ง

อบรมหลั ก สู ต รหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่
ผู้ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ และเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 65 คน เมื่ อวั นที่ 17 มี นาคม
พ.ศ. 2563
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบั ติ
ร า ช ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงาน
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
สถิติแห่งชาติ จานวน 62 คน เมื่อวันที่
17 กันยายน 2563

13.โครงการอบรมหลักสูตร 13.จ านวนครั้งของการจั ด นว.(พบ.)/
“ผลประโยชน์ท ับ ซ้อ น อบรมหลั กสูตร“ผลประโยชน์ สลก.
(Conflict of Interest)” ทับ ซ้อ น (Conflict of (กคธ.)
Interest)”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

1 ครั้ง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และจิ ต
พอเพียงต้านทุจริต ให้ แก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสถิติแห่ งชาติ จานวน 33 คน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

1 ครั้ง

ผู้บริหารสานักงานสถิติแห่งชาติ ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ
ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรของสานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ท ราบและร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 12
มีนาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
1.ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดง 1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ 1.จานวนครั้งของการจัด สลก.(กคธ./ อย่างน้อย
เจตจานงในการต่อต้าน “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี โครงการประกาศเจตนารมณ์ กชอ./กสบ./ ปีละครัง้
การทุจ ริ ต ต่อ เจ้ าหน้ า ที่ เพื่อแผ่นดิน”
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี กปส.)/นว.
(พบ.)
ในองค์กร
เพื่อแผ่นดิน”
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- 20 หน่วยงานที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
2.ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดง 2.โครงการเผยแพร่ประกาศ 2.จานวนช่องทางการเผยแพร่ สลก.(กคธ./ อย่างน้อย
เจตจานงในการต่อต้าน เจตนารมณ์ ต ามช่ อ งทาง ประกาศเจตนารมณ์
กปส.)/ศท. 2 ช่องทาง
การทุจริตต่อสาธารณชน ต่างๆ
เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

5 ช่องทาง มี การเผยแพร่ การประกาศเจตนารมณ์
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เว็ บ ไซต์ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
www.nso.go.th
2. เว็ บอิน ทราเน็ทส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th
3. เว็บไซต์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th
4. Facebook : Nso Stopcorruption
5. Facebook : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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เป้าประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

1.เพื่ อ พัฒ นากลไกการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้
เท่ า ทั น ต่ อ สถานการณ์
การทุจริต

1 . จั ด ท า น โ ย บ า ย /
มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่ งใสตาม
แนวทางการประเมิ น
คุ ณ ธ รรมและความ
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
เผยแพร่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
ในองค์ ก รทราบและ
ถือปฏิบัติ

2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานด้านการป้ องกั น
การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ

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

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

2 ช่องทาง

จั ด ท าประกาศส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
เรื่ อ งนโยบาย/มาตรการ เพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
องค์ ก รถื อ ปฏิ บั ติ และเผยแพร่ ท าง
ช่องทาง ดังนี้
1. เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.nso.go.th
2. เผยแพร่ในเว็บไซต์ ethics.nso.go.th

- 22 เป้าประสงค์
3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตขึ้น

หน่วยงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
2. โครงการยกย่องเชิด 2.ระดับความสาเร็จของ สลก.
ปีละครั้ง
ชูคนดีศรี สสช.
การดาเนินโครงการยกย่อง (กกจ.)
คนดีศรี สสช.
-กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
ข้ า ราชการพลเรื อ น
ดีเด่น

3. ทบทวนระเบี ย บ
ภายใน ในเรื่ อ งการ
ป้ อ ง กั น ก า ร มี ผ ล
ประโยชน์ ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

3.จ านวนครั้ ง ของการ
ทบทวนระเบี ยบภายใน
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ

สลก.
(กนต./
กคธ.)

ปีละครั้ง

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

1 ครั้ง

ดาเนินการคัดเลื อกข้าราชการพลเรือน
ดี เ ด่ น ของ ส านั กงา นสถิ ติ แ ห่ งช า ติ
ประจาปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก
จานวน 2 ราย ได้แก่
 นายพลากร ดวงเกตุ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
กองสถิติพยากรณ์
 นายรวมยศ คล่องบัญชี
ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สานักงานเลขานุการกรม

2 ครั้ง

1. คู่ มื อ การป้ อ งกั น การมี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อน
2. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การมี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อน และแบบฟอร์มการจัดทา ผท.
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ตามหนั ง สื อ กลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ที่
01.9/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
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หน่วยงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
4. การประเมิ นผลการ 4.ระดั บ ความส าเร็ จ ใน สลก.
ร้อยละ
ควบคุมภายใน
การจัดทาการประเมินผล (กยง.)
100
การควบคุมภายใน

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

1. หนังสือรับรอง
การประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน
(ปค.1)
2. รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น อ ง ค์
ประกอบของการ
ควบคุ มภายใน
(ปค.4)
3. รายงานการ
ประเมิ น ผลการ
คว บ คุ ม ภ าย ใ น
(ปค.5)
4. รายงานการสอบ
ทานการประเมิ น
ผล กา ร ค ว บ คุ ม
ภายในของผู้ ตรวจ
สอบภายใน (ปค.6)

1. ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ร ายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ
12 เดื อ น (1 ตุล าคม พ.ศ. 2561 –
30 กั น ยายน พ.ศ. 2562) เสนอต่ อ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว
2.ค าสั่ ง ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่
166/2563 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ติด ตามประเมิ นผลการควบคุ ม ภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
3 . ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ประสานงานให้ ศู น ย์ / กอง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลการ
ควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
จั ด ท ารายการการประเมิ น ผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ร อ บ 1 2 เ ดื อ น
(1 ตุ ลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ในภาพรวมของสานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วยงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
5.แผนการตรวจสอบ 5.ระดั บ ความส าเร็ จ ใน
ตส.
รายงาน
ภายในประจาปี
การปฏิ บั ติ ต ามแผนที่
ผลการ
กาหนด
ตรวจสอบ
ในแต่ละ
เรื่องตามที่
กาหนดใน
แผน

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
- จัดทารายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม
2563) รวม 2 เรื่อง
1. รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณู ป โภค ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
2. รายงานผลการตรวจสอบการใช้ค่า
สาธารณู ป โภค ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
- จัดทารายงานผลการตรวจสอบ ตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(เมษายน – กันยายน 2563) ดังนี้
1. จัดทารายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว
จานวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1.1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ใ ช้ ค่ า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
1.2 รายงานผลการตรวจสอบการ
ใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
1.3 รายงานผลการตรวจสอบ
การเงินบัญชีตามระบบ GFMIS
1.4 รายงานผลการตรวจสอบการ
รับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1.5 รายงานผลการตรวจสอบการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลข้าราชการ (เฉพาะที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
1.6 รายงานผลการตรวจสอบการ
บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
1.7 รายงานผลการตรวจสอบ
สารสนเทศ เรื่อ ง ระบบลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมออนไลน์
1.8 รายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารโครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.9 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดพะเยา
1.10 รายงานผลการตรวจสอบ
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ
ภายในจังหวัดสระบุรี
2. อยู่ระหว่างจัดทารายงานผลฯ ครบ
ก าหน ดเดื อนพฤ ศจิ ก ายน 256 3
จานวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
2.1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ดาเนิน งานโครงการส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563
2.2 รายงานผลการตรวจสอบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดอุดรธานี
2.4 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดหนองบัวลาภู
2.5 รายงานผลการให้ ค าปรึ ก ษา
จังหวัดอุบลราชธานี
2.6 รายงานผลการให้ ค าปรึ ก ษา
จังหวัดกาฬสินธุ์

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

โครงการ / กิจกรรม

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

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

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ
1.ระดับความสาเร็จของ ศูนย์/สานัก ร้อยละ 85
การดาเนินการตามโครงการ สลก.(กคธ.)
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลงาน

ผลการดาเนินการ

85.67

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ใช้เครื่องมือในการวัด 3 เครื่องมือ
คือ Internal External และOpen Data
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของสานั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ ได้คะแนนเท่ากับ 85.67
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และ
คานึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก
อย่างชัดเจน และคุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ เป้าหมาย
รับผิดชอบ

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) เป็ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้ว นสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่
เป็ น รู ป ธรรม จึ ง ควรเน้ น การเผยแพร่
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หั ว ข้ อหรื อตาแน่ง ที่ส ามารถเข้ าถึง และ
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยตรง

- 29 จากผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรม 5 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม
1 ตัวชี้วัด สาหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) สามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเลขานุการกรม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยนาโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานสถิติแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผู้อานวยการ
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ล งนามในแผนปฏิ บั ติ ก าร การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมฯ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2563 พร้ อ มทั้ ง ได้ น าเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว

- 30 สรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 256๓ (ไตรมาสที่ 1 - 4)
ผลการดาเนินการ
การดาเนินการ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1. ยื่นด้วยตนเอง
2. ทางไปรษณีย์
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
4. เว็บไซต์ www.nso.go.th
5. อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ สปน.
รวม

จานวน
เรื่อง
ทั้งหมด
53
1
54

การตอบกลับ
จานวนการ จานวนบัตร
ไม่รับเรื่อง
ตอบกลับผู้
สนเท่ห์ที่
ไม่อยู่ใน
ร้องภายใน ไม่สามารถ
อานาจและ
ระยะเวลาที่ ตอบกลับผู้
ภารกิจงาน
กาหนด
ร้องได้
49
4
29
1
50

4
54

29

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จานวนเรื่อง
จานวนเรื่อง
ที่อยู่
ทีด่ าเนินการ
ระหว่าง
จนได้ข้อยุติ
ดาเนินการ

6
-

-

18
1

6

-

19

54

- 31 ผลการดาเนินการ
การดาเนินการ

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 ข้อร้องเรียน
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.3 ข้อสอบถาม
1.4 ข้อมูล
1.5 คาติชม/อื่น ๆ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจ
2.1 ข้อร้องเรียน (การกระทาผิดวินัย)
2.1.1 ทุจริตคอร์รัปชั่น
2.1.2 ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานสถิติจังหวัด
และตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2.1.4 คุกคามทางเพศ
2.1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ข้าราชการ
จังหวัดทาผิดวินัย

จานวน
เรื่อง
ทั้งหมด

การตอบกลับ
จานวนการ จานวนบัตร
ไม่รับเรื่อง
ตอบกลับผู้
สนเท่ห์ที่
ไม่อยู่ใน
ร้องภายใน ไม่สามารถ
อานาจและ
ระยะเวลาที่ ตอบกลับผู้
ภารกิจงาน
กาหนด
ร้องได้

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จานวนเรื่อง
จานวนเรื่อง
ที่อยู่
ทีด่ าเนินการ
ระหว่าง
จนได้ข้อยุติ
ดาเนินการ

1

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1

- 32 ผลการดาเนินการ
การดาเนินการ

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ

2.1.6 ผิดระเบียบ
2.1.7 อื่น ๆ เช่น พนักงานของสถิติประพฤติตน
ไม่เหมาะสม
3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เช่น ปรับปรุงรายงานสรุปผล
สาคัญรายปี รบกวนลบ User account ให้หน่อยครับ
สถิติจังหวัดให้ลูกน้องออกพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยง Covid-19
Website หลายอันทาให้สับสน และขอเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกมาตรการยุติการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ประจา สสช. ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนา
2019 (Covid-19)
4. ข้อสอบถาม เช่น มีแบบสอบถามมาให้กรอก
5. ข้อมูล
5.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัพเดทข้อมูล ปี 2562
การส่งข้อมูล การสารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ พ.ศ. 2563
5.2 ระบบการให้บริการ

จานวน
เรื่อง
ทั้งหมด

การตอบกลับ
จานวนการ จานวนบัตร
ไม่รับเรื่อง
ตอบกลับผู้
สนเท่ห์ที่
ไม่อยู่ใน
ร้องภายใน ไม่สามารถ
อานาจและ
ระยะเวลาที่ ตอบกลับผู้
ภารกิจงาน
กาหนด
ร้องได้

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จานวนเรื่อง
จานวนเรื่อง
ที่อยู่
ทีด่ าเนินการ
ระหว่าง
จนได้ข้อยุติ
ดาเนินการ

2

1

1

-

-

-

2

9

8

1

-

3

-

6

5

5

-

-

-

-

5

6

5

1

-

3

-

3

- 33 ผลการดาเนินการ
การดาเนินการ

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ

6. คาติชม/อื่น ๆ
6.1 หน่วยงาน
6.2 เจ้าหน้าที่

จานวน
เรื่อง
ทั้งหมด

การตอบกลับ
จานวนการ จานวนบัตร
ไม่รับเรื่อง
ตอบกลับผู้
สนเท่ห์ที่
ไม่อยู่ใน
ร้องภายใน ไม่สามารถ
อานาจและ
ระยะเวลาที่ ตอบกลับผู้
ภารกิจงาน
กาหนด
ร้องได้

ส่งต่อเรื่อง
ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จานวนเรื่อง
จานวนเรื่อง
ที่อยู่
ทีด่ าเนินการ
ระหว่าง
จนได้ข้อยุติ
ดาเนินการ

1

1

-

-

-

-

1

7. เรื่องที่ไม่รับไว้ดาเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555

29

29

-

29

-

-

-

รวม

54

50

4

29

6

-

19

54

54

- 34 -

สรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖2 – 30 กันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 1 – 4)
สานักงานสถิติแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ของประเทศ” มีพันธกิจในการบริหารจัดการสถิติและ
สารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ/จัดทาสามะโนหรือสารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการเพื่อให้ได้ฐานข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ/บริการข้อมูลองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน/พัฒนาบุคลากร
ทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ/ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ โดยการปฏิบัติหน้าที่ ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานสถิติแห่งชาติเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุก
ระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนของสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง 1 ซึ่งประกอบด้วยช่องทางที่ ๑) ยื่นด้วย
ตนเอง ช่องทางที่ 2) ส่งทางไปรษณีย์ ช่องทางที่ 3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางที่ 4) เว็บไซต์สานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th หัวข้อ“ร้องเรียน” และช่องทางที่
5) ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสานักงานสถิติแห่งชาติ (โทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: nso_juris@nso.go.th ฯลฯ)
1

ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๖ การยื่นเรื่องร้องเรียน ให้กระทาได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นด้วยตนเอง
(๒) ส่งทางไปรษณีย์
(๓) ตู้รับเรื่องร้องเรียน
(๔) เว็บไซต์สานักงานสถิติแห่งชาติ
(๕) ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสานักงานสถิติแห่งชาติ

- 35 ในการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนนั้น สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่ อเรื่อง
ร้องเรียน พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ
การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
คาถามหรือแจ้งการดาเนินการ ให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา 37” และมาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลหรือสาระตามควร ให้เป็นหน้าที่ของส่ว นราชการนั้น
จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป...” ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
ในกรณี การจัดการเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 รอบ 12 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓0 กันยายน ๒๕๖3 ซึ่งมีเรื่องร้องเรียน
จานวนทั้งสิ้น 54 เรื่อง โดยจาแนกเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ จานวน 5 ช่องทาง คือ (๑) ยื่นด้วยตนเอง ไม่มีเรื่องร้องเรียน (2) ส่งทางไปรษณีย์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
(3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน (4) เว็บไซต์สานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th หัวข้อ“ร้องเรียน” จานวน 53 เรื่อง (ร้อยละ 98.15) (5) ช่องทางอื่น ๆ
ทีส่ ามารถส่งเรื่องถึงสานักงานสถิติแห่งชาติ (เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ nso_juris@nso.go.th และเว็บไซต์ ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สปน.))
จานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 1.85) ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ 1 ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖2 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 – 4) ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ/สอบถาม/ชมเชย

จานวน (เรื่อง)

คิดเป็นร้อยละ

1. ยื่นด้วยตนเอง

-

-

2. ทางไปรษณีย์

-

-

3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน

-

-

4. เว็บไซต์ www.nso.go.th

53

98.15

5. อื่น ๆ (เว็บไซต์ ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สปน.))

1

1.85

รวม

54

100

- 36 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่องทางที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ ช่องทางเว็บไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th จานวน 25 เรื่อง โดยสามารถจาแนก
ประเภทเรื่องร้องเรียนได้ 5 ประเภท2
ประเภทเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ 1) ประเภทข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น จานวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 36) 2) ประเภทข้อมูล จานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 24)
3) ประเภทข้อสอบถาม จานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 20) 4) ประเภทข้อร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 16) และ 5) ประเภทคาติชม/อื่น ๆ จานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 4)
ตามแผนภาพที่ 1

2

ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วย วินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจา ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ กรณีผู้รับจ้างเหมาดาเนินงาน กระทาการฝ่าฝืนข้อกาหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาติชม หรือคาถาม ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงาน
สถิติแห่งชาติด้วย
ข้อ ๗ ให้กลุ่มนิติการทาหน้าที่วิเคราะห์แยกประเภทเรื่องร้องเรียน แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ให้กลุ่มนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ
(๒) กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาติชม หรือคาถาม ให้ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจเป็นผู้ดาเนินการ
(๓) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียน อื่น ๆ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้กลุ่มนิติการเป็นผู้พิจารณาดาเนินการในเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา สั่งการตามความเหมาะสมต่อไป

- 37 แผนภาพที่ 1

9

6
5
4
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ยื่นด้วยตนเอง

ทางไปรษณีย์

ตู้รับเรื่องร้องเรียน

ข้อร้องเรียน

ข้อเสนอแนะฯ

1

0 0 0 0 0

เว็บไซต์
อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์
WWW.NSO.GO.TH สปน. โทรศัพท์, อีเมล์
ข้อสอบถาม
ข้อมูล
คาติชม/อื่น ๆ

จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สามารถจาแนกเรื่องร้องเรียนได้ 2 เรื่อง ๆ ละ 5 ประเภท ดังนี้
เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทั้ง 5 ประเภท ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอานาจหน้าที่และภารกิจงาน มีดังนี้
1) ประเภทข้อร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 16)
2) ประเภทข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จานวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 36)
3) ประเภทข้อสอบถาม จานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 20)
4) ประเภทข้อมูล (ขอข้อมูลต่าง ๆ) จานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 24)
5) ประเภทคาติชม/อื่น ๆ จานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 4)

- 38 จากจานวนเรื่องร้องเรียนข้างต้น ได้จาแนกส่วนราชการออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) ส่วนกลาง ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ จานวน
22 เรื่อง
2) ส่วนภูมิภาค ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
จานวน 3 เรื่อง ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนเรื่องร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 – 4) ตามส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ดังนี้
ส่วนราชการ
เรื่อง

จานวนเรื่อง
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

1. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

2. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ

25

22

3

25

22

3

รวม

- 39 จากจานวนเรื่องร้องเรียน จาแนกเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และเรื่องที่ส่งต่อประเภทข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อสอบถ าม คาชมเชย
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน 4 เรื่อง และส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเป็นผู้ดาเนินการ
จานวน 21 เรื่อง ตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2
เรื่องทีด่ ำเนินกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริง และเรื่องทีส่ ่ งต่ อหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้ อง

4
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

21

จากเรื่องที่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องที่ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทข้อร้องเรียน ได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้
1) ข้อร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง ดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
2) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จานวน 9 เรื่อง ดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
3) ข้อสอบถาม จานวน 5 เรื่อง ดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
4) ข้อมูล จานวน 6 เรื่อง ดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
5) คาติชม/อื่น ๆ จานวน ๑ เรื่อง ดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว

- 40 ตารางที่ 3 จานวนเรื่องร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ 256๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖๒ ถึง ๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ไตรมาสที่ 1 – 4 ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และ
ได้ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
ประเภทข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/
สอบถาม/ชมเชย
1. ข้อร้องเรียน

จานวน
(เรื่อง)
4

จานวนเรื่องที่
จานวนเรื่องที่ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จนได้ข้อยุติ
4
9

2. ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น

9

3. ข้อสอบถาม

5

-

5

4. ข้อมูล

6

-

6

5. คาติชม/อื่น ๆ
รวม

1
25

-

1
25

-

ปัญหาและอุปสรรค
1. กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ที่ สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องจะให้คาแนะนา
แก่ผู้ร้องเรียน เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนที่ยื่นมาให้ถูกต้องตามเวลาที่กาหนด ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2555
2. กรณีเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน หรือช่องทางการติดต่อกลับ ทาให้ไม่สามารดาเนินการ
เข้าชี้แจง แก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้โดยตรง และผู้ร้องเรียนอาจจะไม่ทราบขั้นตอนการดาเนินการจัดการ หรือแก้ไขปัญหาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

- 41 แนวทางแก้ไข
1. กรณีคาร้องที่ไม่สมบูรณ์ (กรณีบัตรสนเท่ห์) แต่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากระบุอีเมล์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
สามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็นไป ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่ องร้องเรียน พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะเรื่องบัตรสนเท่ห์ว่า
ควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จึงสามารถดาเนินการต่อไปได้
2. ควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้รู้แนวทาง ขั้นตอน เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎ
ที่กาหนด
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ต้องเสริมสร้างวินัย กาชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยตลอดจนป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยอย่างต่อเนื่อง
และควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(นางสุดารัตน์ ขวัญดี)
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5
สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำกรมบัญชีกลำง ครบรอบ 129 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรกรมบัญชีกลำง เพื่อจะนำไปบริจำคให้
องค์กรสำธำรณกุศล ณ ห้องโถง ชั้น 1 อำคำร 3 กรมบัญชีกลำง เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ ครบรอบ 8 ปี คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ณ อำคำรหอประชุม สำนักงำน กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ครบรอบ 19 ปี และร่วมบริจำค
เงินสมทบทุนมูลนิธิรำมำธิบดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 และลำนอเนกประสงค์ ชั้น 6 (ทิศตะวันตก) อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรฯ
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
4. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยผ้ ำ พระกฐิ น พระรำชทำน ประจ ำปี 2562 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ณ วั ด นรนำถสุ น ทริ ก ำรำม
แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562
5. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในงำนประกำศผลรำงวัลโครงกำรประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภำครัฐ (Thailand Data Innovation Awards ,
DIA by DGA) ณ ห้องอินฟิตินี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พำวเวอร์ (รำงน้ำ) กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
6. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกิจกำรพลเรืองทหำร ครบรอบปีที่ 23 และร่วมบริจำคสมทบทุนเพื่อเป็นสวัสดิกำรสำหรับกำลังพล
ชั้นผู้น้อย และทุนกำรศึกษำแก่บุตรข้ำรำชกำรทหำร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อำคำร 6 ชั้น 2 กรมกิจกำรพลเรือนทหำร กองบัญชำกำร
กองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมงำนมอบรำงวัลตรำสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ และลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
8. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ข้ำวสำร อำหำรแห้งแด่ประสงฆ์ เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2563 ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์
ชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563
9. เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำกรมทรัพยำกรธรณี ครบรอบ 128 ปี และร่วมบริจำคเงินให้กองทุนสวัสดิกำรกรมทรัพยำกรธรณี ณ ห้องโถง
อำคำรเพชร กรมทรัพยำกรธรณี เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนกีฬำสำนสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ บริเวณโรงยิม บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่
31 มกรำคม พ.ศ. 2563
11. เข้ำร่วมงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” เพื่อน้อมรำลึกถึงควำมสำคัญของวั นสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Day) ณ ห้องวำยุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
12. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ กรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี และร่วมบริจำคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ให้กับ
โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี ณ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563
13. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ครบรอบ 9 ปี ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ (อำคำรบี) ถนนพระรำม 9 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
14. เข้ำร่วมงำนวันครบรอบก่อตั้งองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ครบรอบ 66 ปี ณ ห้องโถง อำคำร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
15. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในงำน “วันคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น 2 อำคำรรัฐประศำสนภักดี
ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำกรมกำรท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี ณ กรมกำรท่องเที่ยว อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563
17. เข้ำร่ วมกิจกรรมวันสถำปนำสถำบันพระปกเกล้ำ ครบรอบ 22 ปี ณ สถำบันพระปกเกล้ ำ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำร
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน

18. เข้ำร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 4 ปี กำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563
19. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมวั น คล้ ำ ยวั น สถำปนำกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ณ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563
กองบริหำรจัดเก็บ 1.เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
ข้อมูลสถิติ
บรมนำถบพิตร ณ ท้องสนำมหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2.เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ โถงชั้น 4 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563
กองสถิติเศรษฐกิจ 1. เข้ำร่วมทำบุญใส่บำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563
กองสถิติสังคม 1. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบำตร
2. เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน
3. เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำ หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน”
4. เข้ำร่วมงำนเสวนำห้องวิชำกำรในงำน “สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำ ชรำอย่ำงมีควำมสุข”
ศูนย์เทคโนโลยี 1. เข้ ำร่ ว มเป็ น ที มวิ ทยำกรบรรยำยพิเ ศษ เรื่ อง สถำบัน พระมหำกษัต ริย์ กับ ประเทศไทย ในโครงกำรจิต อำสำ 904 ณ ห้ องประชุ ม
สำรสนเทศและ อเนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงำนใหญ่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ถนนงำมวงศ์วำน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
กำรสื่อสำร
2. เข้ำร่ ว มเป็ น ทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์ กับประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904 ณ ห้ องประชุ ม
กองทัพภำคที่ 1 กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
3. เข้ำร่วมทำบุญเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องโถงกลำง ชั้น 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562
4. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับ ประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904 ณ บริเวณเรือนจำกลำง
สมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562
5. เข้ำร่วมทำบุญเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563
6. เข้ำร่วมสวดมนต์ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพิชยญำติกำรำม เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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7. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงกำรจิตอำสำ 904 ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 4
ชั้น 4 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563
8. เข้ำร่วมงำนสมโภชน์พระพุทธชินรำช หน้ำตัก 80 นิ้ว ณ วัดป่ำเวฬุวัน เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563
9. เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทยในโครงกำรจิตอำสำ 904 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบำงขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563
10. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมปลู กจิ ตส ำนึก ให้ บุคลำกรมีคุ ณธรรม จริยธรรม รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษั ตริย์ และมีจิต อำสำช่ ว ยเหลื อสั งคม
ณ โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
11. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมปลู กจิ ตส ำนึก ให้ บุคลำกรมีคุ ณธรรม จริยธรรม รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษั ตริย์ และมีจิต อำสำช่ ว ยเหลื อสั งคม
ณ กรมสรรพสำมิต เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
ศูนย์สำรสนเทศ 1. เข้ำร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดนรนำถสุนทริกำรำม แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562
2.เข้ำร่วมสนับสนุนกำรเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช
2562 ณ ศูนย์อำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำน ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลมำฆบูชำ พุทธศักรำช 2563
กองบริหำรจัดกำร 1. เข้ำร่วมบริจำคจตุปัจจัยเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลในกำรถวำยผ้ำพระกฐิน พระรำชทำนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระบบสถิติ
2.เข้ำร่ ว มชมกำรแสดงแสง สี เสี ยง สื่ อผสมชุด “นิรมิตเรื่องนทีเถลิงหล้ ำ ” เสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุห ยำตรำ
ทำงชลมำรคฯ เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรม กีฬำสำนสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563
กำญจนบุรี
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563

จานวน
กิจกรรม

3

3

10

-5-

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

จันทบุรี
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ปิดเมือง Big Cleaning Day”
4. เข้ำร่วมโครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่
2 เมษำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ สวนสำธำรณะปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ และกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ” และกิจกรรม
จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
6. เข้ำร่วมพิธีวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมโครงกำร Big Cleaning Day ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
2. เข้ำร่ วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
4. เข้ำร่วมงำนวันครบรอบสถำปนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจำปี 2562
6. เข้ำร่วมชมพิธีถ่ำยทอดสด พระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เนื่องในวันคล้ำยวันปรำบดำภิเษก 251 ปี
8. เข้ำร่วมกิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต
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9. เข้ำร่ว มลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ห้องประชุม 1
ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
10. เข้ำร่ว มพิธีทำบุ ญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ ง แด่พระสงฆ์และสำมเณร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์และสำมเณร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง ณ อำคำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ ำ ตำกสิ น มหำรำช เทศบำลเมื อ งจั น ทบุ รี
จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
15. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่ หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดโพรงอำกำศ ตำบลโพรงอำกำศ อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว
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จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
3.เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำเพื่อสังคม วุฒิสภำ กิจกรรมปลูกต้นกล้ำแห่งควำมดี “เรำทำควำมดี ดัวยหัวใจ” ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดเกำะ
ตำบลบำงเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดนฤภัยประชำบำรุง ตำบลหอมศีล อำเภอบำงประกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ริ มเขื่อนวัดไชยภูมิ ธ ำรำม (ท่ำอิฐ ) หมู่ที่ 2 ตำบลบำงพระ อำเภอเมื องฉะเชิ งเทรำ จั งหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวัน ที่
5 ธันวำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรม Big Cleaning ณ เรือนจำกลำง
ฉะเชิงเทรำ ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรำ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลำซ่ำ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำถนน เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2563 ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
(บริเวณหน้ำค่ำยพระยำสุรสีห์) ตำบลแปลงยำว อำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชิ นี ณ วัดบำงปรงธรรมโชติกำรำม ตำบลบำงพระ อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
11. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรข้ำวสำร อำหำรแห้ง เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
12. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ วี ย นเที ย น เนื่ อ งในวั น มำฆบู ช ำ ประจ ำปี 2563 ณ พระอุ โ บสถวั ด โสธรวรำรำมวรวิ ห ำร อ ำเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
13. เข้ำร่ ว มโครงกำร “จังหวัดฉะเชิงเทรำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข สร้ำงรอยยิ้มให้ ประชำชน” ณ วัดก้อนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลก้อนแก้ว
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย จังหวัดฉะเชิงเทรำ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอบำงคล้ำ ตำบลบำงคล้ำ อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
15. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมวั น พระบำทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ ำ จุ ฬ ำโลกมหำรำช และวั น ที่ ร ะลึ ก มหำจั ก รี บ รมรำงวงศ์ ณ ศำลำจั ตุ ร มุ ข
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
16. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลำจัตุรมุข
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปรับภูมิทัศน์สวนสำธำรณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ และจิตอำสำบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชิ นี ณ บริ เ วณโรงเรี ย นวิ ท ยำรำษฎร์ รั ง สรรค์ อ ำเภอบ้ ำ นโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมือวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธำตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ และถวำยเป็นพระรำชกุ ศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จ พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดบำงปรงธรรมโชติกำรำม ตำบลบำงพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่
4 มิถุนำยน 2563
19. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร เนื่ อ งในเทศกำลวั น อำสำฬหบู ช ำ และวั น เข้ ำ พรรษำ ณ วั ด โสธรวรำรำม อ ำเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
20. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ส มโภชพระธำตุ เ จดี ย์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดบำงปรงธรรมโชติกำรำม ตำบลบำงพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
21. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร พิ ธี ถ วำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณเป็ น ข้ ำ รำชกำรที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น และพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล
ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
23. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หั ว ณ บริเวณลำนกิจกรรมด้ำนหน้ำโรงพยำบำลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบำงประกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดทดรำษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ตำบลบำงไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่ว มพิธีทำบุ ญตักบำตร และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
26. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำจัตุรมุข หน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่
12 สิงหำคม พ.ศ. 2563
27. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ บริเวณลำนกิจกรรมด้ำนหน้ำโรงพยำบำลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบำงประกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอรำชสำส์น จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ชัยนำท

ผลการดาเนินงาน
29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ในโอกำสวันสำคัญของชำติไทย วันมหิดล วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมรำชชนก ณ บริเวณโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนำมแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำเพื่อพัฒนำคลองสำธำรณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมงำนทำบุญปีใหม่ ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรม มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้ำน “ประเพณีทำบุญศำลแม่งอบและป่ำชำยเลน” ประจำปี 2563 ณ ศำลแม่งอบ
และศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
5. เข้ำร่ วมกิจ กรรมร้ องเพลงชำติและประดับธงชำติไทย เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย ณ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
28 กันยำยน พ.ศ. 2563
1. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิ ตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้ อม จังหวัดชัยนำท เพื่อสนับสนุนโครงกำร “พำยเรือเพื่อเจ้ำพระยำ เก็บขยะจำกปำกน้ำโพ
ถึงสมุทรปรำกำร” ปีที่ 2 ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562
2. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี บ ำเพ็ ญ พระรำชกุ ศ ล และกิ จ กรรมน้ อ มร ำลึ ก เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพั ฒ นำปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ คู ค ลอง เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณวัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคำ
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2562
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เทโวโรหณะ ณ วัดธรรมำมูลวรวิหำร ตำบลธรรมำมูล อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมปรั บภูมิทัศน์ ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว รัช กำลที่ 4
ณ วัดวิหำร อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว ณ เขื่อนเรียงหิน
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม

5
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จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวัน คล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ ถนนอู่ทองมะชำมเฒ่ำ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยนำท ณ วัดส่องคบ ตำบลชัยนำท อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
9. เข้ำร่วมจัดกิจกรรมทำควำมดี ปลูกและดูแลรักษำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชำติ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียวัดบ้ำนหนอง
ตำบลตลุก อำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยำ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
11. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล ณ วัดสังฆำรำม ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่
28 พฤศจิกำยน 2562
12. เข้ำร่ว มพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณวัดศรีสิทธิกำรำม ตำบลคุ้งสำเภำ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมกิจ กรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดป่ำสัก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
ชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิ มฉลอง ครบรอบ 150 ปีช ำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดสกุณำรำม ตำบลบำงขุด อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
17. เข้ำร่วมประเพณีห่มผ้ำพระธำตุตักบำตรดอกดำวเรือง เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ประจำปี 2533 ณ วัดหัวยำง ตำบลท่ำฉนวน
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
18. เข้ำร่วมโครงกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และกำรประกวดกำรบรรยำยธรรม จังหวัดชัยนำท ประจำปี 2563
ณ วัดท่ำช้ำง ตำบลเขำท่ำพระ อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ ำนภำลัย ณ วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ ตำบลมะขำมเฒ่ำ
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
21. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวำยพระพรชัยมงคล ณ วัดโพธิ์งำม ตำบลบำงหลวง อำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
23. เข้ำร่วมงำนวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
24. เข้ำร่วมงำนพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2563 ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ หอประชุม
โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิ มลลักษณ พระบรมรำชินี
ณ สระประปำดงส้มจีน บ้ำนหัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
27. เข้ำร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ วัดป่ำสัก ตำบลหำงน้ำสำคร

จานวน
กิจกรรม
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จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรั บภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดโรงพยำบำลเนื่องในวันอำนันทมหิดล ณ โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร
อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
29. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท หมู่ที่ 3 ตำบลหำงน้ำสำคร อำเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2563
30. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป และปล่อยพันธุ์ปลำเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
31. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล และพิ ธี ถวำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณเพื่อ เป็ น ข้ ำ รำชกำรที่ดี และพลั ง ของแผ่ น ดิ น ณ หอประชุ ม
โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
32. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ ถนนทำงหลวงหมำยเลข 1
(พหลโยธิน) กม. 273-274 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
33. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สนำมกีฬำ
เฉลิมพระเกียรติฯ หน้ำศำลำกลำงจังหวัด อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
34. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรพระสงฆ์และปล่อยพันธุ์ปลำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ เขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำงจังหวัด เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
35. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ เรือนจำชั่วครำวเขำพลอง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
37. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยเครื่ อ งรำชสั ก กำระ และจุ ด เที ย นชั ย ถวำยพระพรชั ย มงคล ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นชั ยนำทพิ ท ยำคม เมื่ อ วั น ที่
12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ตรำด

ผลการดาเนินงาน
38. เข้ำร่วมประกอบพิธีศำสนำ 3 ศำสนำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563
39. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี บ วงสรวง และเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ กำรสร้ ำ งพระบรมรำชำนุ ส ำวรี ย์ พ ระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเนินขำม เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2563
40. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบกองทุนพัฒนำเด็กชนบท สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ณ อำคำรวิมลคุณำกร ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563
41. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในโอกำส “วันมหิดล” ณ โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่
24 กันยำยน พ.ศ. 2563
42. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่องในโอกำส “วันมหิดล” ณ โรงพยำบำลชัยนำท
นเรนทร อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
43. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “กำรร้องเพลงชำติไทย” เนื่องในวันพระรำชทำนธงไทย ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์
รัชกำลที่ 5 หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “วันปิยมหำรำช” ณ บริเวณศำลำ
100 ปี ตรำดรำลึก ตำบลบำงพระ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณศำลำ 100 ปี ตรำดรำลึก อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2562
3. เข้ำร่วมจั ดหน่วยออกให้ บริกำรประชำชน ตำมโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้ม ให้กับประชำชน ร่ว มกับกำรจัดโครงกำร
หน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริกำรประชำชน ณ ศูนย์รวบรวมผลผลิตสินค้ำเกษตร (ศำลำแดง) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขำสมิง
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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4. เข้ำร่วมกิจ กรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำสมิง หมู่ที่ 1 ตำบลเขำสมิง อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด
เนื่องในโอกำส วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช เมือ่ วันที่ 17 มกรำคม 2563
5. เข้ำร่ว มพิธีเ จริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลำกำรเปรียญวัดวรดิตถำรำม ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
6. เข้ำร่วมโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้ม ให้กับประชำชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริกำรประชำชน ณ ศำลำ
ประชำคม บ้ำนคลองหินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะกูด อำเภอเกำะกูด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 20กุมภำพันธ์ 2563
7. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “จิ ต อำสำ พั ฒ นำภู มิ ทั ศ น์ ท ำควำมสะอำดแหล่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ” เนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก พระบำทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ บริเวณโดยรอบวัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรม มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2563
9. เข้ำ ร่ ว มพิธี ป ล่ อยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ ำ เนื่ อ งในวั นเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สุ ทิด ำ พัช รสุ ธ ำพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมรำชิ นี
ณ อ่ำงเก็บน้ำห้วงบอน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
10. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ป ล่ อ ยพั นธุ์ สั ต ว์น้ ำ เนื่อ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็ จ พระปรเมนทรรำมำธิ บ ดี ศรี สิ น ทร
มหำวชิ ร ำลงกรณ พระวชิรเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ณ บริเวณศำลำเฉลิ มพระเกียรติ หมู่ที่ 5 บ้ำนปำกคลอง ตำบลบำงปิด อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ณ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ครบรอบ 1 ปี ณ บริเวณก่อนถึง
ด่ำนท่ำจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ อ่ำงเก็บน้ำแก้มลิงบ้ำนบำโรณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขำสมิง อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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14. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ
วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
16. เข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมจิต อำสำ “วั นแม่ แห่ งชำติ 12 สิ ง หำคม 2563 รั ก ลู ก เอย” เนื่ อ งในโอกำสวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณศำลเจ้ำพ่อบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
17. เข้ำร่ ว มกิ จ กรรมโครงกำร “ผู้ ว่ ำฯพำทำบุญ ” แต่ งผ้ ำ ไทย เบิ กบำนใจวิ ถีพุท ธจัง หวัด ตรำด ณ วัด วรดิ ตถำรำม ตำบลวั งกระแจะ
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกำสครบรอบ 10 ปี โรงพยำบำลจุฬำภรณ์” ณ ศำลำเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำวัดทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ภำยใต้โครงกำร “ผู้ว่ำฯพำทำบุญ” ณ วัดวิเวกวรำรม ตำบลเนินทรำย
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธนวรำชบพิตร ประจำจังหวัดนครนำยก ถวำยพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พัช รพิ มลลั ก ษณ พระบรมรำชินี เนื่อ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษำ ณ ศำลำกำรเปรีย ญ วัด อุด มธำนี พระอำรำมหลวง
ตำบลนครนำยก อำเภอเมืองนครนำยก เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
2. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยพระพรชั ย มงคล แด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สุ ทิ ด ำ พั ช รพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมรำชิ นี เนื่ อ งในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ศำลำกลำงจังหวัดนครนำยก เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
3. เข้ำร่วมบันทึกเทปถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภำวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ ณ พระรำชวังสนำมจันทร์ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ วัดสำลวัน
อำเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีวันปิยมหำรำช ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
7. เข้ำร่วมพิธีวันพระบิดำแห่งฝนหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรหมู่ บ้ ำ นรั ก ษำศี ล 5 ประชำรั ฐ ร่ ว มใจท ำบุ ญ เนื่ อ งในวั น ธรรมสวนะ ณ วั ด สระกะเที ย ม อ ำเภอเมื อ งนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562
9. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ สวนสำธำรณะ
บ้ำนเลำเต่ำ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
14. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำ งรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ วัดทุ่งน้อย
สำมัคคี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563
15. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ ศำลำไทยทรงดำ
บ้ำนไผ่คอกเนื้อ ตำบลบำงหลวง อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ วัดบำงช้ำงเหนือ อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
17. เข้ ำ ร่ ว มคณะท ำงำนตรวจติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด นครปฐม ณ พื้ น ที่ อ ำเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ ห้องประชุมสนำมจันทร์ ชั้น 5
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระและถวำยรำชสดุดี เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ณ ห้องประชุมศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 5 เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
20. เข้ำร่ว มพิธีว ำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคต ครบรอบ 415 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ห้องประชุมศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 5 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ กองอำนวยกำร วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
22. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสระกระเทียม ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563
23. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลวัดแค ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ กองอำนวยกำรวัดพระปฐมเจดีย์
รำชวรมหำวิหำร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหำร
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

นนทบุรี

ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์

ผลการดาเนินงาน
26. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
27. เข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดนครปฐมพบประชำชน และโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ วัดบัวหวั่น
ตำบลบัวปำกท่ำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสำคัญของไทยในเดือนกันยำยน ณ โรงพยำบำลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยมหำรำช
3. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
4. เข้ำร่วมพิธีวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
5. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพรเทิดไท้องค์รำชัน “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562 กิจกรรมจิตอำสำ
6. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมงำน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช”
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยสักกำระพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ แจกของขวัญ ของรำงวัล ในงำนวันเด็กแห่งชำติ
2. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรภำครัฐของจังหวัดปทุมธำนี
1. เข้ำ ร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลำอเนกประสงค์วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง
ตำบลคลองวำฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ปรำจีนบุรี

ผลการดาเนินงาน
2. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลำอเนกประสงค์ วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง
ตำบลคลองวำฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
3. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อำคำรเอนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยำลัย 103 ปี
โรงเรียนประจวบวิทยำลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
4.เข้ำร่ ว มพิ ธีเจริ ญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็ จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปี ห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ศำลำอเนกประสงค์วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง
ตำบลคลองวำฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562
5. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดธรรมิกำรำมวรวิหำร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง และวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ประจำปี 2562
3.เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร ข้ ำ วสำรอำหำรแห้ ง และถวำยพำนพุ่ ม ดอกไม้ เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระรำชสมภพพระบำทสมเด็ จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
4. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “อำสำทำควำมสะอำดเรือนจำ” (Big Cleaning Day) ณ เรือนจำจังหวัดปรำจีนบุรี
6. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2562
7. เข้ำร่ ว มพิธีว ำงเครื่ องรำชสั ก กำระแด่พระบำทสมเด็ จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพ ลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร เนื่ องใน
วันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน

8. เข้ำ ร่ ว มลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี ณ หอประชุ ม
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
วัดสง่ำงำม จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
10. เข้ำร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
เมือ่ วันที่ 28 กรกฎำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดแจ้งเมืองเก่ำ อำเภอประจันตคำม
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
14. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมเฉลิ ม พระเกีย รติ ส มเด็จ พระนำงเจ้ ำสิ ริกิ ติ์ พระบรมรำชินี นำถ พระบรมรำชชนนีพั นปี ห ลวง ณ วั ดใหม่ กรงทอง
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563
15. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์และสำมเณร ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
16. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์รำชกำร
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
17. เข้ำ ร่ ว มบริ จ ำคโลหิ ต เพื่อ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศลแด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำสิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี นำถ พระบรมรำชชนนี พัน ปี ห ลวง
ณ หอประชุมจังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563
พระนครศรีอยุธยำ 1. เข้ำร่วมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำสำธำรณประโยชน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
เพชรบุรี

ผลการดาเนินงาน
3. เข้ำร่ วมกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำ และบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดไชยวัฒ นำรำม ตำบลบ้ำนป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธ ยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี ณ วัดพลับพลำชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่ว มสวดมนต์ อุทิศถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดใหญ่สุวรรณำรำมวรวิหำร ตำบลท่ำรำบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ” ณ ห้องประชุมพริบพรี
ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
4. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยพระพรชั ย มงคลเบื้ อ งหน้ ำ พระฉำยำลั ก ษณ์ เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สุ ทิ ด ำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ บริเวณลำนรัฐพิธี ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่ำ ถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พั ช รสุ ธ ำพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมรำชิ นี ณ โครงกำรที่ ดิ น ของมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปำชี พ ในสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง บ้ำนท่ำกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรม รักษำควำมสะอำดพื้นที่อุ ทยำนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอุทยำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำเพชรบุรี บำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ณ บริเวณตลำดสดเทศบำลเขำย้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเขำย้อย อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่ว มกิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเขำกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้ำปล้อง อำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ระยอง

ผลการดาเนินงาน
9. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมเฉลิ มพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ ณ ลำนรัฐ พิธี ศำลำกลำง
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ ห้องพริบพรี ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
11. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรม “12 สิ งหำคม 2563 รั กเอยรักลู ก ” ปลู ก ป่ำเนื่องในโอกำสวั นเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็ จพระนำงเจ้ำสิ ริกิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ วัดหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง
2. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในโอกำสวันออกพรรษำ และวันขึ้นปีใหม่
3. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ วัดปำกป่ำ ตำบลหนองตะพำน อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่
4 พฤษภำคม 2563
4. เข้ำร่ว มกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ วัดหนองผักหนำม ตำบลมำบข่ำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันอำสำฬหบูชำ ณ วัดเกำะลอย ตำบลมำบข่ำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่
5 กรกฎำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันเข้ำพรรษำ ณ วัดธรรมสถิตย์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2563
7. เข้ ำร่ ว มพิ ธีเ จริ ญ พระพุท ธมนต์ พระพุท ธรู ป ประจำจัง หวัด ระยอง เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ และถวำยพระรำชกุ ศลแด่พ ระบำทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดป่ำประดู่
ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรม STRONG – จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริต ณ ห้องจันทร์สุดำ โรงแรมสตำร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
รำชบุรี

ลพบุรี

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำควำมสะอำด เพื่อน้ อมถวำยเป็นรำชกุศลพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณริมทำงรถไฟ อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
2. เข้ำ ร่ ว มพิ ธีบ ำเพ็ ญกุ ศลและกิ จกรรมน้อ มร ำลึ ก เนื่อ งในวัน คล้ ำยวัน สวรรคตพระบำทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้ ำ เจ้ ำอยู่หั ว เมื่ อวั น ที่
23 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระและกล่ำวถวำยสดุดี เนื่องในงำนรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว และวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ โรงยิมเนเซียม อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ บิ๊กคลีนนิ่ง ณ เรือนจำกลำงรำชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2562
5. เข้ ำ ร่ ว มวำงพำนพุ่ ม ดอกไม้ ถวำยรำชสั ก กำระเนื่ อ งใน “วั นที่ ร ะลึ ก พระบำทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ ำ นภำลั ย ประจ ำปี 2563”
ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
6. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย ประจำปี 2563” ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึก พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
11. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมวั นเฉลิ มพระชนมพรรษำ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชินี น ำถ พระบรมรำชชนนีพั น ปี ห ลวง เมื่ อ วั น ที่
12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร “สสช. ปันรัก ปันน้ำใจ” ณ วัดพระบำทน้ำพุ ตำบลเขำสำมยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
24 ตุลำคม พ.ศ. 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำประชำคมเทศบำลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
11

13

- 25 -

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
3. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดป่ำธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีขอพระบรมรำชำนุญำติจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ประจำปี 2563 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหำปรำสำท
ภำยในพระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกวิศรำรำมรำชวรวิหำร เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563
6. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดพระศรีมหำธำตุ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ
พระนำรำยณ์มหำรำช เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบำรมี ในงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น และกำรเจริญจิตภำวนำ กำรแสดงธรรมเทศนำ กำรจุดประทีป และเวียนเทียนบูชำ พระบรมสำรีริกธำตุ
ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำฯ พำเข้ำวั ดจังหวัดลพบุรี ” ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหำร ตำบลเขำพระงำม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ำ อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชิ นี ณ วัด เสำธงทอง ต ำบลท่ ำ หิ น อ ำเภอเมื องลพบุ รี
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันมหิดล ณ วัดพระบำทน้ำพุ ตำบลเขำสำมยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังห วัดลพบุรี เมื่อวันที่
24 กันยำยน พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สมุทรปรำกำร

ผลการดาเนินงาน
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศำสนำ” ณ วัดท่ำศำลำ ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ มณฑลพิธีริมเขื่อน ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคม เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรม
รำชำนุสำวรีย์ ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
3. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นและยื น สงบนิ่ ง เพื่ อ น้ อ มร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ เนื่ อ งในโอกำสวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรศูนย์พักรักษำใจ เทศบำลตำบลบำงเมือง อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่
23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย (อำคำร 2 ชั้น 4) เมื่อวันที่
6 ธันวำคม พ.ศ. 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปรำกำร ทำควำมสะอำดเก็บขยะ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปรำกำร ทำควำมสะอำดเก็บขยะ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
8. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำ เรำท ำควำมดี ด้ ว ยหั ว ใจ จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร ณ โรงเรี ย นคลองนำเกลื อ น้ อ ย อ ำเภอพระสมุ ทรเจดี ย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
9. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำ เรำทำควำมดี ด้ว ยหั ว ใจ จั งหวัด สมุทรปรำกำร ณ องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลหนองปรื อ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ วัดมงคลนิมิตร อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563

จานวน
กิจกรรม

16
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สมุทรสงครำม

ผลการดาเนินงาน
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ วัดปำนประสิทธิ์ อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปรำกำร ณ วัดบำงกระเจ้ำ อำเภอพระประแดง จั งหวัดสมุทรปรำกำร
เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563
13.เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดบำงพลีใหญ่
จังหวัดสมุทรปรำกำร
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ มณฑลพิธีหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดสมุทรปรำกำร
15. เข้ำร่วมถวำยพำนพุ่ม และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ณ มณฑลพิธี
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร
16. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ณ มณฑลพิธี
หน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสงครำม
2. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร
4. เข้ำร่วมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
6. เข้ำร่วมกิจกรรม วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม

18
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สมุทรสำคร

ผลการดาเนินงาน
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ของจังหวัดสมุทรสงครำม
9. เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่ทบี่ ้ำนรักษำศีล 5”
10. เข้ำร่ ว มจั ดกิจ กรรมในช่ว งพระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562
11. เข้ำร่วมโครงกำรสวดมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
12. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยรำชสักกำระ และกล่ำวสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
13. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมำฆบูชำ และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำกลำงสมุทรสงครำม
14. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
16. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำตำมโครงกำร “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัต ริ ย์ ” เนื่องในวันเฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหำร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่
3 มิถุนำยน 2563
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ณ ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
18. เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” กิจกรรม ชูธรรมนำชีวิต
จังหวัดสมุทรสงครำม ณ วัดเทพประสิทธิ์คณำวำส ตำบลท่ำคำ อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน
2 เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เครื่องเขียน ณ วัดเจษฎำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
3. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชิ นี ประจ ำปี พุ ท ธศั ก รำช 2563 ณ วั ด เจษฎำรำม
พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สระบุรี

ผลการดาเนินงาน
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสำคร” เพื่อร่วมรับมือกำรระบำดและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid – 19)
ณ บริเวณด้ำนหน้ำท่ำเรือภัตตำคำร ตลำดมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ ลำนสำครบุรี ศำลำกลำง
จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563
6. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สุ ทิ ด ำ พั ช รสุ ธ ำพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมรำชิ นี เนื่ อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ลำนสำครบุรี ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
7. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส วนสำธำรณะ/ปลู ก ต้ น ไม้ ปลู ก ป่ ำ เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ
ณ สวน 84 พรรษำ มหำรำช เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลชัยมงคล (วัดน่วมกำนนท์)
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่ำนกำรค้ำ และตลำดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ ตลำดนัดกำนันเผอิญ
หลักสำม อำเภอบ้ำนแพ้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
10. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “โครงกำรปลู ก ป่ ำ และป้ อ งกั น ไฟป่ ำ ” ณ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ต ำบลบำงโทรั ด
อำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ณ วัดเจษฎำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย
อำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้/ปลูกป่ำ ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติกำรอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มหำชัย ฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขำม อำเภอเมืองสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1.เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วำยพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ในวันที่ 28 ของเดือน

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สระแก้ว

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่ว มโครงกำรปฏิบัติธ รรมอุทิศถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร
มหำภู มิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร ณ วัด คลองบุห รี่ ใต้ ต ำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวั ดสระแก้ว เมื่ อวัน ที่
3 ธันวำคม 2562
2. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” พัฒนำภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ คูคลอง บริเวณฝำยน้ำล้ น
บ้ำนท่ำมะตูม ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดคลองบุหรี่ใต้ ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
5. เข้ำร่วมโครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ วัดบ้ำนบะขมิ้น หมู่ที่ 10 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำน
กำรช่ำงไทย” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวั ดสระแก้ว ตำบลท่ำเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
7. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงและวำงพวงมำลำ ถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ พระบรม
รำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
8. เข้ำร่ว มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์รำชกำร
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
9. เข้ำร่ว มกิจกรรมมอบข้ำวสำรและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลื อประชำชนผู้ ประสบภัยโควิด – 19 ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่
30 เมษำยน พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
21
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ประจำปี 2563 เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม กำรนำอำหำรแห้ง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม แบ่งปัน ในตู้ปันสุข ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่
18 พฤษภำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำม ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำพิมลลักษณ์ พระบรมรำชินี ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำง
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
14. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมเฉลิ มพระเกี ยรติส มเด็จ พระเจ้ ำน้ องนำงเธอเจ้ ำฟ้ ำจุ ฬำภรณ์ ว ลั ยลั กษณ์ อัค รรำชกุม ำรี กรมพระศรี ส วำงควั ฒ น
วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในวันคล้ำยวันพระสูติ ณ วัดเหล่ำอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563
15.เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ณ บ้ำนน้อยพัฒนำ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่
24 กรกฎำคม 2563
16. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร เพื่ อ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนครธรรม และบริเวณคลองกุดตำโป้ อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุม ปำงสีดำ
ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สิงห์บุรี

ผลการดาเนินงาน
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
21. เข้ำร่ ว มพิธีจุ ดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิ ติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมปำงสีดำ ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมโครงกำรผู้ว่ำชวนเข้ำวัดทำบุญประชำรัฐร่วมใจรักษำศีล 5 ณ ศำลำกำรเปรียญวัดเพิ่มประสิทธิผล ตำบลงิ้วลำย อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
2. เข้ำร่วมโครงกำรผู้ว่ำชวนเข้ำวัดทำบุญประชำรัฐร่วมใจรักษำศีล 5 ณ วัดสะเดำ ตำบลแม่ลำ อำเภอบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่
21 มกรำคม พ.ศ. 2563
3. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ำ อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชินี ประจ ำปี 2563 ณ วัด สองพี่ น้ อ ง ต ำบลโพธิ์ ชั ย
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชิ นีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหำร ตำบลจักร
สีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
5. เข้ำ ร่ ว มงำนสั ป ดำห์ ส่ งเสริ ม กำรเผยแพร่ พระพุ ท ธศำสนำ เนื่ องในเทศกำลมำฆบู ช ำ ณ วัด พระนอนจั กรสี ห์ ว รวิ ห ำร ต ำบลจั กรสี ห์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
6. เข้ำร่ ว มพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ำยวันมรณภำพพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมกโร) ณ วัดพิกุล ทอง พระอำรำมหลวง ตำบลพิกุลทอง
อำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563
7. เข้ำร่ว มกิจ กรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมองค์กำรบริห ำรส่ วนจังหวัดสิ งห์บุรี เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สุพรรณบุรี

ผลการดาเนินงาน
8. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ณ วั ด พิ กุ ล ทอง ต ำบลพิ กุ ล ทอง อ ำเภอท่ ำ ช้ ำ ง
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมของจังหวัดในโครงกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน
2. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อำคำรโดม 70 ปี วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงำนโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ตำบลโคกครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
4. เข้ำร่ว มพิธีทำบุ ญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ ง ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ ณ บริเวณด้ำนหน้ำ
ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยพระรำชกุศล ณ หอประชุมอำชำสีหมอก ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำชำสีหมอก ศำลำกลำง
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
7. เข้ ำ ร่ ว มเปิ ด โครงกำรซุ้ ม ประตู เ มื อ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิ ธี บ รมรำชำภิ เ ษก ณ บริ เ วณทำงหลวง
หมำยเลข 340 ด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” ณ วัดสว่ำงอำรมณ์ ตำบลพิหำรแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ อำคำรโดม 70 ปี วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
10. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
ณ ศำลำสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช วัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม

10

- 34 -

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
อ่ำงทอง
กำแพงเพชร

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระสุขใจ ผู้ว่ำฯ พำไปทำบุญ” ณ วัดบ้ำนป่ำ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “เข้ำวัดทำบุญวันพระ”
1. เข้ำร่วมตักบำตรวันปิยมหำรำช ณ ถนนริมปลิงกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำทำควำมดี ณ บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมสวดมนต์ บำเพ็ญรำชกุศล ณ วัดคูยำงกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำทำควำมดี ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
5. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ วิทยำลัยเทคนิคกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันดินโลก ณ อำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำทำควำมดี ณ บริเวณมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญรำชกุศล ณ วัดคูยำงกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
9. เข้ำร่วมสวดมนต์บำเพ็ญรำชกุศล ณ วัดคูยำงกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำทำควำมดี ณ บริเวณอุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร (สนำมหน้ำเมือง) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” และวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยำลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
12. เข้ ำร่ ว มงำนรั ฐ พิธี ถวำยเครื่ องรำชสั กกำระเนื่ องใน “วั นที่ ระลึ ก พระบำทสมเด็จ พระนั่ง เกล้ ำ เจ้ ำอยู่ หั ว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ ำ ”
ประจำปี 2563 ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักรำช 2563 พระรำชทำน สำหรับควำมสุขปีใหม่ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
14. เข้ ำร่ ว มงำน “วัน ข้ำรำชกำรพลเรือน” ประจำปี 2563 ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์ รำชกำรจังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวัน ที่
31 มีนำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
2
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
15. เข้ำร่วมโครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ วัดน้อยวรลักษณ์ ตำบลแสนตอ อำเภอขำณุวรลักษณ์
จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563
16. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” ประจำปี 2563 ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัด
กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
17. เข้ำร่วมพิธีเปลี่ยนผ้ำห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสำมังคลำนุสรณ์ ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ บริเวณหน้ำโรงพยำบำลกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
20. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ส มโภชพระพุ ท ธวชิ ร ปรำกำร พระพุ ท ธรู ป ส ำคั ญ ของจั ง หวั ด ก ำแพงเพชร เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ พระอุโ บสถวัดยำง ตำบลในเมื อง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดพระบรมธำตุ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
22. เข้ ำร่ ว มพิธี ทำบุ ญตัก บำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่ องในวัน เฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ สิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
23. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ ลำนอนุรักษ์วัฒ นธรรมไทยสิ ริจิตอุทยำน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
เชียงรำย

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร
2. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรทำนน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก ณ เรือนจำกลำงจังหวัดเชียงรำย
3. เข้ำร่ว มกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ” ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน ถวำยพระรำชกุ ศลและน้อมรำลึก เนื่องในวัน คล้ ำย
วั น พระรำชสมภพพระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว ณ ลำนพระบรมรำชำนุ ส ำวรี ย์ พ ระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
(ศำลำกลำงหลังแรก) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
4. เข้ำร่ ว มพิธีบ ำเพ็ญกุศล และพิธี น้อมรำลึ กเนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ณ ลำนพระบรม
รำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ศำลำกลำงหลังแรก) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
5. เข้ำร่ ว มกิจ กรรม “จิตอำสำพั ฒ นำปรับภู มิทัศน์ ” ท ำควำมสะอำดถนน (ถนนเฉลิ มพระเกี ยรติ ) และระบบสำธำรณูป โภคพื้ นฐำน
ถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึ กเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หัว (ศำลำกลำงหลังแรก)
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
6. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพำนพุ่ ม ดอกไม้ ส ดถวำยแด่ พ ระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ต ร
เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562
7. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562
8. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวำร ครบ 100 วัน พระธรรมรำชำนุวัตร (สุทัศน์ สุทัสส มหำเถร ป.ธ. 6)
9. เข้ำร่ ว มพิธีเปิ ดกิจ กรรมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. เชียงรำยไร้ห มอกควัน ประจำปี 2562 – 2563 ณ บริเวณ
สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2562
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
40

- 37 -

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
11. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรหน่วยพระรำชทำน และประชำชนจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ
แม่น้ำคูคลอง” เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ประจำปี พ.ศ. 2562
12. เข้ำร่วมงำนเนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ หอประชุมกำสะลองคำ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ เชียงรำย ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมือง
เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
13. เข้ำร่ว มชมกำรถ่ำยทอดสด พระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กำชำด ประจำปี 2563” ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย ถนนธนำลัย ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
15. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีหำทุนทรัพย์สร้ำงบ้ำนพักคนชรำ “บุญมำ” วัดห้วยไคร้ใหม่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สดสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์
พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
17. เข้ำร่ ว มกิจ กรรม “จิตอำสำภัยพิ บัติ สกัดหมอกควัน ป้องกั นไฟป่ ำ ” ณ สนำมหน้ำ ศำลำกลำงจั งหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ ำหลวง
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563
18. เข้ำร่วมพิธีมอบโคกระบือ ให้โรงเรียนชำวนำพุทธเศรษฐศำสตร์ ไร่เชิญตะวัน และรับฟังปำฐกถำธรรม เรื่อง “ทำนบำรมี” จำกพระเมธี
วชิโรดม (พระอำจำรย์ ว. วชิรเมธี) ณ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงรำย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ อุโบสถวัดห้วยปลำกั้ง
20. เข้ำ ร่ ว มประชุมคณะกรรมกำรเพื่อเตรียมควำมพร้ อมจั ดพิธี พระรำชทำนเพลิ ง ศพพระธรรมรำชำนุวัต ร (สุ ทัศน์ สุ ทั ส สนมหำเถร)
อดีตเจ้ำอำวำสวัดพระแก้ว ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 17 – 18 มีนำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
21. เข้ำร่วมเฝ้ำรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง
เชียงรำย เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
22. เข้ำร่วมเฝ้ำส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง
เชียงรำย เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
23. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชิ นีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดเชตะวัน (พระนอน) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 253
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
25.เข้ำ ร่ ว มประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร และจัด ตั้ง ส ำนั ก งำนบริ ห ำรโครงกำรพั ฒ นำชนบทเชิ งพื้ นที่ป ระยุก ต์ ตำมพระรำชดำริ
ณ บ้ำนหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2563
26. เข้ำร่วมกิจกรรม Work Shop “หน้ำกำกผ้ำทำมือคุณ...ทำได้” ณ ห้องประชุมสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย ชั้น 3 ศำลำกลำง
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563
27. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระรำชทำนเพลิงศพ พระธรรมรำชำนุวัตร (สุทัศน์ สุทสสนมหำเถร) อดีตเจ้ำอำวำสวัดพระแก้ว ณ เมรุชั่วครำว
พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงรำย บ้ำนต้นง้ำว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอเม่ลำว จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2563
28. เข้ำร่ วมพิธีว ำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสั กกำระเนื่องในวันที่ระลึ กพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ
ของจังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
30. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงรำย เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดพระแก้ว
ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปลูกป่ำ” และกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ “มีแล้ว แบ่งปัน ” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง
เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
32. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ศำลำกลำงหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563
33. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร เป็นพระรำชกุศล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
34. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
35. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ครบรอบ 1 ปี พร้อมเปิดกิจกรรม
“สำนพลัง จิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ณ ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 1 ถนนพหลโยธิน ขำขึ้นและขำล่อง ใกล้สวนรุกขชำติโป่งสลี
หลักกิโลเมตรที่ กม.921+877 บ้ำนโป่งสลี หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรำย อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
36. เข้ำร่ วมพิธีทำบุ ญ ตักบำตร และพิธีล งนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
37. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งขำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และ “วันแม่แห่งชำติ” ณ สนำมกีฬำ
ประจำตำบลแม่ข้ำวต้ม หมู่ที่ 15 บ้ำนใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้ำวต้ม อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
38. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
39. เข้ำร่วมกิจกรรม “รวมพลังทำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย (Big Cleaning Day) ณ บริเวณพื้นที่ศำลำกลำง
จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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40. เข้ำร่วมพิธีเปิดและร่วมประกำศเจตนำรมณ์ควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรำย เป็นจังหวัดคุณธรรม “เชียงรำยเมืองแห่งคุณธรรม
นำพำประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข” ณ อำคำรเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองแม่ข่ำ ณ ลำนกีฬำเอนกประสงค์ บริเวณลำนจอดรถด้ำนข้ำงวิทยำลัยเทคโนโลยี โปลีเทคนิค ลำนนำ
เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมเนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำศำสนสถำน ณ วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรักต้นไม้ประจำปีของชำติ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562
6. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร วันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต ” ณ ห้องรำชพฤกษ์ อำคำรนิทรรศกำร 1
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนพระพิธีธรรม สวดอภิธรรม พระพรหมมงคล วิ . (หลวงปู่ทอง สิ ริมงคโล) ณ วัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระรำชกุศล 50 วัน พระรำชทำนศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงคโล) ณ วัดพระธำตุศรีจอมทอง
วรวิหำร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563
11. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็จ พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชิ นี และกิจ กรรมปลู ก ป่ ำ
ณ บ้ำนแม่ฮะเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนปง อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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12. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำโรงพยำบำลนครพิงค์ เพื่อส ำนึกในมหำกรุณำธิคุณในโอกำสวันส ำคัญ ชำติไทย เนื่องในวันคล้ ำ ย
วันเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ บริเวณลำนกิจกรรม โรงพยำบำลนครพิงค์
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
13. ร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำล/สถำนพยำบำล” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จมหิดลำธิเบศฯ ณ โรงพยำบำล
สันทรำย ตำบลหนองหำร อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเพื่อน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรกิตติคุณ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ อุ ทิ ศ ถวำยพระรำชกุ ศ ลแด่ พ ระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกำรเปรียญ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ทำควำมสะอำดสถำนที่ต่ำงๆ เพื่อถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
5. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563
6. เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดท่ำช้ำง ตำบลไม้งำม อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่จังหวัดตำก ณ เรือนจำกลำงจังหวัดตำก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ โรงเรียนญำณวิศิษฎ์ บ้ำนปำงส่งคำ หมู่ที่ 5
ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
9. เข้ำร่วมประชุมขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมตำกสิน
มหำรำช ศำลำกลำงจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดปทุมคีรี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตำก
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จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพรสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัด
ตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีลงนำมและกล่ำวคำถวำยพระพรชัยมงคล กล่ำวถวำยสัตย์ปฏิญำณและร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีจอมรำชำ
ณ ห้องประชุมจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มเงำพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” และกิจกรรม “จิตอำสำเรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์
กษัตริย์” ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
14. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจัดเลี้ ยงอำหำรกลำงวันให้ แก่นักเรียน เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ ณ โรงเรียน
รำชประชำนุเครำะห์ 55 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
15. เข้ำร่วมพิธีมอบบ้ำนให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ภำยใต้แนวคิด “ลดควำมทุกข์ คืนควำมสุข ทุกพื้นที่แก่ประชำชน” ถวำยเป็นพระรำชกุศล
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ตำบลทุ่งกระเซำะ และตำบลตำกออก อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
16. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ซุ้ ม ประตู เ มื อ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิ ธี บ รมรำชำภิ เ ษก ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
17. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยเครื่ อ งรำชสั ก กำระ วำงพำนพุ่ ม และจุ ด เที ย นถวำยพระพรชั ย มงคล พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว เนื่ อ งใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวั นเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดตำก เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตำก ณ วัดเชียงทองล่ำง ตำบลระแหง
อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 25693
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดศรีสวรรค์สังฆำรำม (วัดถือน้ำ)
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
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2. เข้ำร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชำติ ณ วัดเขื่อนแดง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 กรกฏำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และเข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่ องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำประชำคมจังหวัดนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่ วมพิธีทำบุ ญตักบำตร พิธีบำเพ็ ญกุศล และพิธีน้อมรำลึ ก เนื่องในวันคล้ำ ยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำเพื่อสำนึกและระลึกพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ 3 พระองค์ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2562
8. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่
23 ตุลำคม พ.ศ. 2562
9. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วำยพระพรชั ย มงคล แด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระรำชชนนี พั น ปี ห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม

31

- 44 -

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
12. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกลภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำควำมดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ถุงพลำสติก” เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
15. เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสด พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกของโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
16. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเนื่องในโอกำสสำคัญของชำติไทย เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2562
18. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร โครงกำร “หนำวนี้ กระซิบรักที่น่ำน” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
19. เข้ำร่วมตักบำตรกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
20. เข้ำร่วมงำนวันรวมน้ำใจสู่กำชำดน่ำน เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
21. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
22. เข้ำร่วมงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ วันมำฆบูชำ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรมตรวจควำมพร้อมของหน่วยปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
24. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
25. เข้ำร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทำควำมสะอำด รอบตึกศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำน ประจำเดือนมีนำคม 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ต้ำนภัยแล้ง ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้ำแฝก ณ บ้ำนหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนำน้อย จัง หวัดน่ำน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2563
27. เข้ ำร่ ว มท ำบุ ญตั ก บำตร และกิ จ กรรมปลู ก ต้น ไม้ ณ วั ด ป่ำ มหำวั น บ้ ำ นหำดผำขนเมื องจั ง อ ำเภอภูเ พี ยง จัง หวั ดน่ ำ น เมื่อ วั น ที่
16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
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จังหวัด

พะเยำ

ผลการดาเนินงาน
28. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกข้ำวนำบุญ แสงทองของคนน่ำน ปีที่ 3 ณ แปลงนำข้ำว ข้ำงแสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่
19 กรกฎำคม 2563
29. เข้ำร่วมโครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ ตำบลป่ำแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
30. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
31. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร และจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรม รำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ บริเวณหน้ำพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี ภำยในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมือง
พะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมือง
พะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ และเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมือง
พะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำจังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ส ด วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีส มเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ลำนพระบรมรำชำนุส ำวรีย์ส มเด็จพระนเรศวรมหำรำช มหำวิทยำลัยพะเยำ
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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พิจิตร

ผลการดาเนินงาน
9. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ
เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำช บริเวณหน้ำมหำวิทยำลัยพระเยำ ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
11. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำทำควำมสะอำดและปลูกต้นไม้
บริ เ วณอ่ ำ งเก็ บ น้ ำตุ้ ม ท่ ำ และจิ ต อำสำบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ มี แ ล้ ว แบ่ ง ปั น เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ
พระบรมรำชินี ณ อ่ำงเก็บน้ำตุ้มท่ำ และวัดโสมนัส ตำบลท่ำจำปี อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
12. เข้ำร่ว มกิจกรรม “ถนนสะอำด น่ำมอง” จังหวัดพะเยำ ณ บริเวณถนนแยกตลำดมณีรัตน์ จนถึง วัดศรีโ คมคำ อำเภอเมืองพะเยำ
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
14. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “จิ ต อำสำปลู ก หญ้ ำ แฝก และปลู ก ต้ น ไม้ ” เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ อเมซอนหนองเล็งทรำย ตำบลเจริญรำษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
16. เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำจังหวัดพะเยำ ปีที่ 43 วันครบรอบกำรจัดตั้งจังหวัดพะเยำ ณ ศำลหลักเมือง จังหวัดพะเยำ เมื่อวันที่ 27 – 28
สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลที่ 9 ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่
13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรรุ่งอรุณ ณ ลำนวัฒนธรรม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีกฐินพระรำชทำน ปี 2562 ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562
5. เข้ำร่วมงำนวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ปี 2562 ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
6. เข้ำร่วมสวดมนต์ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ณ ลำนวัฒนธรรม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมพระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมงำนวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพื่อถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัต ริย์ไทย ณ วัดท่ำหลวง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชำติ ปี 2562 ณ วัดย่ำนยำว หมู่ที่ 8 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
12. เข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ว่ำพำปั่น เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ ณ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2562
13. เข้ำร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
14. เข้ำร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดกลำงดง หมู่ที่3 ตำบลกลำงดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่
21 พฤศจิกำยน 2562
15. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ณ พิจิตรพลำซ่ำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
16. เข้ำร่วมกิจกรรม BIG CLEANING ณ เรือนจำจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2562
17. เข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ว่ำพำปั่นและเยี่ยมผู้สูงอำยุ ณ ตำบลวังทับไทร อำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม

- 48 -

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
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18. เข้ำร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลำไหล อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่
19 ธันวำคม 2562
19. เข้ำร่วมกิจกรรม เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563
20. เข้ำร่วมงำนวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
21. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
22. เข้ำร่วมกิจกรรมวันแตงโมจังหวัดพิจิตร ณ อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรม “ผู้ว่ำฯ พำปั่น” เยี่ยมผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย ณ อำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงพิจิตรเมืองยิ้ม ณ อำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
25. เข้ำร่วมพิธีวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
26. เข้ำร่วมพิธีวันพระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
27. เข้ำร่วมโครงกำรเยี่ยมวัด โรงเรียนในวันพระ ณ วัดไผ่รอบ และโรงเรียนบ้ำนไดโพธิ์ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563
28. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สด ณ อนุสำวรีย์รัชกำลที่ 5 หน้ำศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563
29. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
30. เข้ำร่วมพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
31. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บึงสีไฟ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และวัดหลวงพ่อเพชร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
32. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณรอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนำยน 2563
33. เข้ำร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
34. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ ณ ป่ำเขำพระ หมู่ที่ 7 ตำบลเขำทรำย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
35. เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

พิษณุโลก

ผลการดาเนินงาน
36. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ณ ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตรและวัดป่ำมะคำบหมู่ที่ 3 ตำบลป่ำมะคำบ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
37. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
38. เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
39. เข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษำฯ ณ ห้ องประชุม ศำลำกลำงจังหวัดพิ จิต ร และวัด รังนก ต ำบลรัง นก อำเภอสำมง่ำ ม
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
40. เข้ำร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดรำษฎร์สงเครำะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20
สิงหำคม พ.ศ. 2563
41. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ และสวมใส่ผ้ำไทยหรือผ้ำพื้นเมืองพิจิตร ณ สำนักงำนสถิติจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
41. เข้ำร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนวังก้ำนเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563
42. เข้ำร่วมกิจกรรมบำรุงรักษำต้นไม้ ณ บริเวณสนำมรอบศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมประชุมสร้ำงกำรรับรู้ “เรื่องสถำนกำรณ์กำรทุจริตและกำรป้องกัน และกำรสร้ำงสังคมไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต ” ณ ห้องประชุม
สำนักงำนสถิติจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562
2. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
3. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล หน้ำพระฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ และจิตอำสำบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลั กษณ พระบรมรำชินี ณ บริเวณบึงวัดหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบึงพระ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

เพชรบูรณ์

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563
6. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตรถวำยพระรำชกุ ศ ล พิ ธี ถ วำยเครื่ อ งรำชสั ก กำระ และวำงพำนพุ่ ม ในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ
บำงกระทุ่ม(หลังเก่ำ) ตำบลบำงกระทุ่ม อำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณแหล่งน้ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563
9. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
10. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง (เช้ำ) และร่วมจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ สถำบันรำชภัฏพิบูลย์สงครำม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินลำด หมู่ที่ 3 ตำบลหินลำด
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563
12. เข้ำร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
1. เข้ำร่วมงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่
13 ตุลำคม พ.ศ. 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนวันปิยมหำรำช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำ ร่ ว มพิธีรั บ พระรำชทำนพระบรมฉำยำลั กษณ์ พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ ำ เจ้ำ อยู่ หั ว และสมเด็ จพระนำงเจ้ ำฯ พระบรมรำชิ นี
ณ หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562
6. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวั นที่
14 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562 ณ พุทธอุทยำนเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มรำชสักกำระ ถวำยรำชสดุดีและถวำยบังคม เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุ ทธศักรำช 2562 ณ หอประชุม
ศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์ และทำควำมสะอำด” เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562 ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
10. เข้ำ ร่ ว มงำนวัน ต่ อต้ำ นคอร์รัป ชั่นสำกล (ประเทศไทย) จัง หวัด เพชรบูร ณ์ ณ บริเวณหน้ ำศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่ อวัน ที่
9 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่ ว มรั บ ชมถ่ำ ยทอดสดพระรำชพิธีเ สด็จพระรำชดำเนินเลี ยบพระนครโดยขบวนพยุห ยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิ ธี
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ หอประชุมศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
13. เข้ำร่ ว มพิธีบ วงสรวงศำลเจ้ำ พ่อ หลั ก เมื องเพชรบู รณ์ ใ นกำรจัดงำนมะขำมหวำนนครบำลเพชรบู รณ์ ประจ ำปี 2563 ณ บริ เวณ
ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563
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14. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมศูนย์รำชกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและ
วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 21 ถนนสระบุรี – หล่มสัก (ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 214+610) ตำบลบ้ำนโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
30 กรกฎำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ
และวำงพำนพุ่ม ร่วมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชั ยมงคล ณ พิธีลำนหน้ำศำลำกลำง จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งำนประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีพุทธำภิเษกเหรียญรุ่นอุ้มพระดำน้ำพุทธมหำธรรมรำชำ
และบวงสรวงเทพยดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพชรบูรณ์ ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563
19. เข้ำร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ บริเวณท่ำน้ำวัดโบสถ์ชนะมำร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่ วมทำบุญ ตักบำตร เพื่อรักษำประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
2 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมสังคมล้ำนนำตะวันออก อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “จิ ต อำสำพั ฒ นำล ำน้ ำห้ ว ยร่ อ งม่ ว ง” เพื่ อ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล และน้ อ มร ำลึ ก เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวั ฒนธรรมสังคมล้ำนนำ
ตะวันออก อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562

จานวน
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4. เข้ำร่ วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกำลออกพรรษำ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสำนประเพณีอันดีงำม เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำ สนับสนุนโครงกำรทุนเล่ำเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งกำยด้วยผ้ำพื้นเมือง เพื่อรักษำอัตลักษณ์กำรแต่งกำยของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์กำรใช้ตะกร้ำ ลดกำรใช้
พลำสติก เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562
8. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพระรำชทำน 904 จปร. บ ำเพ็ ญ สำธำรณะประโยชน์ เพื่ อ แสดงควำมจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร ำลึ ก ถึ ง
พระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
9. เข้ำร่วมประชุมหำรือกำรเตรียมกำรจัดงำนเฉลิมฉลองเมืองเก่ำแพร่ ครบรอบ 1191 ปี บริเวณเขตเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
10. เข้ำร่ ว มประเพณีกิ๋นสลำกหลวง และทำกำรส ำรวจควำมคิดเห็ น ต่อกำรจัดงำนประเพณีกิ๋ นสลำกหลวง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่
21 ตุลำคม 2562
11. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
13. เข้ำร่ ว มกิจ กรรม “จิตอำสำ สร้ำงฝำยชะลอน้ำ แก้ไขปัญหำไฟป่ำ และหมอกควัน ” เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
14. เข้ำร่ว มกิจ กรรม “จิตอำสำ พัฒ นำปรับภูมิ ทัศน์ ” ทำควำมสะอำดบริเวณเส้ นทำงรถไฟ และบริเวณสถำนีรถไฟ เนื่องในวันคล้ ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
15. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี
2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
16. เข้ำร่วมเปิดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ และเสริมสร้ำงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในพื้นที่ ตำบลน้ำชำ เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2562
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17. เข้ำร่วมเปิดโครงกำร พม. ห่วงใย ดูแล ทุกข์ สุข ปั่น ปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกำสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2562
18. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ถ วำยพระพรชั ย มงคลแด่ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สุ ทิด ำ พั ช รสุ ธ ำพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมรำชิ นี เมื่ อวั นที่
28 ตุลำคม 2562
19. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรทุกวันพุธ เพื่อรักษำประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562
20. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งกำยด้วยผ้ำพื้นเมือง เพื่อรักษำอัตลั กษณ์กำรแต่งกำยของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์กำรใช้ตะกร้ำ
ลดกำรใช้พลำสติก เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562
21. เข้ำร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสำมัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบพัฒนำพุทธมณฑลจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
22. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรตลำดประชำรัฐสร้ำงสุขอำเภอสูงเม่น “กำดม่วนใจ๋ ของกินปลอดภัย@สูงเม่น” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562
23. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมมอบทุ น กำรศึ ก ษำ และทุ น จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก และปี ใ หม่ ข องศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เ ศษประจ ำจั ง หวั ด แพร่ เมื่ อวั นที่
7 พฤศจิกำยน 2562
24. เข้ำร่วมพิธีมอบทุนกำรศึกษำสำมเณรนักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัย โรงเรียนต้นแบบในโครงกำรส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ของมูลนิธิอำสำส่องทำงชีวิตจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562
25. เข้ำร่วมทำบุญกฐินสำมัคคี พุทธภูมิสถำนและโพธิวิญญำณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562
26. เข้ำร่วมพิธีสืบชะตำแม่น้ำยม ท่ำน้ำบ้ำนเชตะวัน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562
27. เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง “จุดผำงประตี้ปตี๋นก๋ำ ปูจ๋ำแม่ก๋ำเผือก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562
28. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญเทศน์มหำชำติ เวสสันดรชำดก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562
29. เข้ำร่วมพิธีเปิดป้ำยอนุสำวรีย์ และวำงพวงมำลำสดุดีวีรกรรมของจ่ำสิบเอกเจริญ พิรอด อดีตทหำรอำสำที่เข้ำร่วมรบในสมัยสงครำมโลก
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562
30. เข้ำร่วมประกอบพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำฝนหลวง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
31. เข้ำร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนกำรศึกษำมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562
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32. เข้ำร่วมกิจกรรมสำนพลังท้องถิ่นไทย ถวำยพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮำล์ฟมำรำธอน เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสมหำมงคลพระรำชพิธีพระบรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562
33. เข้ ำ ร่ ว มเปิ ด กิ จ กรรม 15 ปี วั น สถำปนำกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น น้ อ มร ำลึ ก ถึ ง พระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
34. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 2562 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
35. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้ว ยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ จิตอำสำพัฒนำและสร้ำงฝำยชะลอน้ำ ลำห้วยแม่คำมี
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
37. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
38. เข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดกำรเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
39. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562
40. เข้ำร่วมพิธีทำบุญอำยุวัฒนมงคล 53 ปี 32 พรรษำ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้ำคณะอำเภอเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562
41. เข้ำร่วมทำบุญไหว้พระขอพร 9 วัด ในเขตเมืองเก่ำเสริมสิริมงคล ในเขตเทศบำลเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
42. เข้ำร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง และสมเด็ จพระนำงเจ้ำ สุ ทิด ำ พั ช รสุ ธ ำพิ มลลั กษณ พระบรมรำชิ นี คณะสงฆ์ อำเภอเมื อ งแพร่ ร่ ว มกั บ
ส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชำชนทุกภำคส่วน เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
43. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน “แพร่เมืองเก่ำ 1191 ปี” เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
44. เข้ำร่วมพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทำนจำก พระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก กิจกรรมสวดมนต์ข้ำมปี
ถวำยเป็นพระรำชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ปี 2563 เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2562
45. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563

จานวน
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46. เข้ำร่วมพิธีทำบุญศำลหลักเมือง และ 4 ประตูเมือง เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563
47. เข้ำร่วมไถ่ชีวิตโค ปล่อยชีวิตปลำ เสริมบำรมี ต้อนรับปีใหม่ หัวใจเป็นสุข เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563
48. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีตำนธัมม์ ตำนข้ำวใหม่ หิงไฟพระเจ้ำ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2563
49. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรเนื่องในงำนประเพณี ตำกธัมม์ ตำนข้ำวใหม่ หิงไฟพระเจ้ำ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
50. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมหน่ว ยแพทย์ อำสำ สมเด็ จพระศรีนคริน ทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) จั งหวัดเคลื่ อนที่ หน่ว ยบำบัด ทุกข์ บ ำรุงสุ ข
สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
51. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดงำนวันเด็ก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2563
52. เข้ำร่วมกับมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระรำชทำนแก่ประชำชนผู้ประสบภัย
53. เข้ำร่วมกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของขวัญแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
54. เข้ำร่วมงำนพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
55. เข้ำร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัติยรำชนำรี เสด็จเยี่ยม
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่ และพระรำชทำนของที่ระลึก เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2563
56. เข้ ำร่ ว มท ำบุ ญตัก บำตร ครบรอบ 105 ปี ชำตกำล “พระอำจำรย์มั่ น ภูริทั ตโต” บุคคลส ำคัญของโลก สำขำสั น ติภ ำพ เมื่อวันที่
20 มกรำคม 2563
57. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร “หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมำร ประทำนสันติสุขสวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563
58. เข้ำร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง และสมเด็ จพระนำงเจ้ ำ สุ ทิด ำ พั ช รสุ ธ ำพิ มลลั กษณ พระบรมรำชิ นี คณะสงฆ์ อำเภอเมื อ งแพร่ ร่ ว มกั บ
ส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชำชนทุกภำคส่วน เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
59. เข้ำร่วมประชุมกำรจัดงำนประเพณีมำฆบูชำไหว้สำป๋ำระมี พระธำตุจอมสวรรค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563
60. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรผู้ว่ำพำเยำวชนเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563
61. เข้ำร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติกำรเสือไฟ เพื่อปฏิบัติกำรป้องกันและดับไฟป่ำในพื้น ที่จังหวัดแพร่ ณ ข่วงวัฒนธรรม(กำดสำมวัย )
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ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
62. เข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนเพลิงศพหลวงปู่วิมลจิตตำคำม (ใจมำ วิมโล) อำยุ 100 ปี 80 พรรษำ ณ วัดร่องแดง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
63. เข้ ำร่ ว มประชุมคณะกรรมกำรร่ว มภำครั ฐ และเอกชน เพื่ อพัฒ นำและแก้ ไขปัญ หำทำงเศรษฐกิจ จังหวัด แพร่ ครั้ง ที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมจดหมำยเหตุ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
64. เข้ำร่วมเปิดงำนไหว้สำพระธำตุเจ้ำปูแจ พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธำตุปูแจ ตำบลบ้ำนเวียง อำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
65. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรบนเมกทุกวั นพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ต ะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดกำรใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือ
ประตูชัย ตำบลในเวียง อำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
66. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีไหว้สำพระธำตุจอมแจ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธำตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
67. เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำกองอำสำรักษำดินแดน ครบรอบ 66 ปี ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
68. เข้ำ ร่ ว มงำนประเพณี ไ หว้ เ จดี ย์วั ด หั ว ข่ว ง ประจ ำปี 2563 ณ วั ด หั ว ข่ว ง ต ำบลในเวีย ง อ ำเภอเมือ งแพร่ จั งหวัด แพร่ เมื่ อวั น ที่
7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
69. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีห่มผ้ำพระธำตุฉิมพวลี ณ วัดจอมคีรีชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
70. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจำปี 2563 ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
71. เข้ำร่วมงำนประเพณี “มำฆบูชำ ไหว้สำป๋ำระมีพระธำตุจอมสวรรค์ ” ประจำปี 2563 ณ วัดจอมสวรรค์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
72. เข้ำร่วมงำนประเพณีนมัสกำรพระธำตุหม้อคว่ำ ณ วัดหนองบ่อ ตำบลกำญจนำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
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73. เข้ำร่วมทำบุญถวำยผ้ำป่ำกับมูลนิธิคนพิกำรจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
74. เข้ำร่ วมกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญวันมำฆบูช ำ ณ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
75. เข้ำร่วมทำบุญวันมำฆบูชำไหว้สักกำระพระธำตุ และลอดพระธำตุเกศแก้วจุฬำมณีสะหลีปุณณะ ณ วัดป่ำแดง ตำบลป่ำแดง อำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
76. เข้ำร่วมกิจกรรม “ลมป่ำ ลมรัก ลมหำยใจ” เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
77. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรบนเมกทุกวั นพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ต ะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดกำรใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือ
ประตูชัย ตำบลในเวียง อำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563
78. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) และโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุ งสุ ข สร้ำงรอยยิ้ มให้ กับประชำชน จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้ ำนนำคูห ำ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
13 กุมภำพันธ์ 2563
79. เข้ำร่วมกิจกรรมสภำกำแฟ “กำแฟหอม รักหวำน บ้ำนเชตวัน ” ณ ท่ำน้ำเชตะวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
14 กุมภำพันธ์ 2563
80. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย
ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
81. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมโครงกำรอนุรักษ์และสื บสำนศิล ปะกำรแสดงพื้นบ้ำนจังหวัดแพร่ ณ ข่วงวัฒ นธรรม (กำดสำมวัย ) ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
82. เข้ำร่วมพิธีไว้ครูธัมม์ ประจำปี 2563 และพิธีสมโภชน์สมศักดิ์ พัดยศ พระครูเจ้ำอำวำสวัดรำษฎร์ ชั้นเอก และพิธีทำบุญอำยุวั ฒนมงคล
69 ปี 49 พรรษำ พระครู ปั ญ ญำสำรนิ วิ ฐ เจ้ ำ อำวำสวั ด สู ง เม่ น ณ วั ด สู ง เม่ น ต ำบลสู ง เม่ น อ ำเภอสู ง เม่ น จั ง หวั ด แพร่ เมื่ อ วั น ที่
15 กุมภำพันธ์ 2563
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83. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณีไหว้นมัสกำรพระธำตุเนิ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563
84. เข้ำร่ ว มพิ ธีทำบุ ญอุทิ ศส่ ว นกุ ศล และสื บชำตำศำลำกลำงจัง หวัดแพร่ ณ ศำลำกลำงจังหวัด แพร่ ตำบลในเวีย ง อำเภอเมื องแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563
85. เข้ ำร่ ว มงำนแถลงข่ำ วกำรจั ดงำนประเพณี “ไหว้ พ ระธำตุ ช่ อ แฮ เมื อ งแพร่ แห่ ตุ ง หลวง ประจ ำปี 2563” ณ วัด พระธำตุช่ อ แฮ
พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563
86. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์ สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ ำ ลดกำรใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือ
ประตูชัย ตำบลในเวียง อำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
87. เข้ำร่ว มกำรประชุมคณะอนุกรมกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย
ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
88. เข้ ำ ร่ ว มงำนเปิ ด บ้ ำ นวิ ช ำกำรสถำบั น กำรศึ ก ษำเพื่ อ ปวงชน 14 ปี วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนแพร่ ณ วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนแพร่ ต ำบลน้ ำช ำ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
89. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครและพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี
2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรรักษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
90. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธำตุช่อแฮ เนื่องในงำนประเพณี “ไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563” ณ วัดพระธำตุ
ช่อแฮ พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563
91. เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จังหวัดแพร่ ครั้งที่
1/2563 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพำเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
92. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำ พัฒนำวัดศรีชุม เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ วัดศรีชุม ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
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93. เข้ ำร่ ว มประชุม เตรีย มควำมพร้ อ มกำรจั ด งำนประเพณี ไ หว้พ ระพุ ท ธโกศั ยศิ ริ ชัย มหำศั ก ยมุ นี พระคู่บ้ ำ นคู่ เ มื อง และงำนส่ งเสริ ม
พระพุทธศำสนำ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ ห้องประชุมพระมหำโพธิวงศำจำรย์ โรงเรียนพระพุทธโกศัยวิทยำ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563
94. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำพำเยำวชนเข้ำวัด ประชำรัฐร่วมใจ ใฝ่รักษำศีล 5” ภำยใต้กำรขับเคลื่อนโครงกำร วัด ประชำรัฐ สร้ำงสุ ข
จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ณ วัดสวนหลวง ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
95. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ บำเพ็ญประโยชน์ศำสนสถำน” ณ วัดสวนหลวง ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
26 กุมภำพันธ์ 2563
96. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดไชยมำตย์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
97. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีนมัสกำรพระธำตุเนิ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
28 กุมภำพันธ์ 2563
98. เข้ำร่วมพิธีอำรำธนำพระมหำอุปคุต เนื่องในงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แ ห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธำตุช่อแฮ
พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
99. เข้ ำ ร่ ว มทำบุ ญในพิ ธีพระรำชทำนเพลิ ง ศพพระครูว รกิตติ สุ นทร อดีต เจ้ำ อำวำสวั ดถิ่ นใน ณ เมรุ ชั่ว ครำว วั ดถิ่น ใน ตำบลบ้ำ นถิ่ น
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
100. เข้ำร่วมพิธีงำนวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
101. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 และพิธีห่มผ้ำพระธำตุช่อแฮ ณ วัดพระธำตุช่อแฮ
พระอำรำมหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
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102. เข้ำร่วมงำน “ประเพณีไหว้พระธำตุดอยเล็ง ประจำปี 2563” ณ วัดพระธำตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563
103. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ” พิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
104. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีวงศ์ ณ หอประชุม
ตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
105. เข้ำร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุ สำมเณร ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
106. เข้ำร่ ว มพิธีเปิ ดโครงกำร “ใจสู่ ใจ ชำวแพร่ไม่ทิ้งกัน ” ณ ข่ว งวัฒ นธรรมเมืองแพร่ (กำดสำมวัย ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
107. เข้ำร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระรำชเขมำกร เจ้ำคณะจังหวัดแพร่ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ พุทธภู มิสถำนพระโพธิญำณ ตำบลแม่ยำงตำล
อำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
108. เข้ำร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุ สำมเณร เนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ โรงเรียนบวรวิชชำลัย วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563
109. เข้ ำ ร่ ว มมอบเครื่อ งอุ ป โภค บริ โ ภค แก่ วัด ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบฯ ณ วั ด พระบำทมิ่ งเมื อ งวรวิ ห ำร ต ำบลในเวี ย ง อ ำเภอเมื อ งแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
110. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kickoff เพื่อสนับสนุน “ตู้ป้นสุข” ตำมโครงกำรใจสู่ใจ ชำวแพร่ไม่ทิ้งกัน ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2563
111. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชินี เนื่ องในโอกำสวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษำ สมเด็ จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
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112. เข้ำร่ว มกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำ ทำควำมสะอำด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ ำฯ พระบรมรำชินี ณ บริเวณสวนสำธำรณะบึงยมหลง บ้ำนท่ำบัว ลอย ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
3 มิถุนำยน 2563
113. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ มีแล้ ว แบ่งปัน เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กำดสำมวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
114. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ และทำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล ณ โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
115. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้ำไทย ใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ลดใช้พลำสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563
116. เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ประจำปี 2563 ณ ศำลำประชำคม
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563
117. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้ำแสนหวำย ขึ้นประดิษฐำน ณ หอคำหลวง วั ดต้ำม่อน ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563
118. เข้ำ ร่ ว มทำบุ ญตั กบำตร ข้ ำวสำรอำหำรแห้ ง หล่ อเทีย นพรรษำ และถวำยผ้ ำอำบน้ ำฝน เนื่อ งในเทศกำลวั นอำสำฬหบูช ำและ
วันเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563
119. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพื่อสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในโอกำสวันสำคัญของชำติไทยในห้วงเดือนกรกฎำคม 2563 และ
เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ บริเวณหน้ำสถำนีตำรวจภูธร
เด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
120. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563
121. เข้ำร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้ำไทยตำมมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทย
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122. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำสดุดีวีรกรรมพระยำไชยบูรณ์ ณ อนุสำวรีย์พระยำไชยบูรณ์ ตำบลนำจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2563
123. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
124. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ที่ทำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่ยำงตำล ตำบลแม่ยำงตำล อำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
125. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ ศูนย์ประชุมและแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
126. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณทำงหลวงหมำยเลข 101 ตำบลร่องกำศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
127. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล ร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่ำ
และร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
128. เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำหัวข้อ กำรอนุรักษ์วรรณกรรมใบลำนเชิงสร้ำงสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำโขง ประเทศไทย เรื่อง “คุณค่ำของ
คัมภีร์ใบลำน ต่อสังคมและวัฒนธรรม” ณ วิหำรพระเจ้ำใจ๋ดี วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563
129. เข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อำสำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) และโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ วัดวังวน ตำบลสบสำย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563
130. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ Big Cleaning สวนสำธำรณะเชตวัน” ณ บริเวณสวนสำธำรณะเชตะวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563
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131. เข้ำร่วมงำนทำบุญตั้งธรรมหลวงฟังเทศน์มหำชำติ ประจำปี 2563 ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563
132. เข้ ำ ร่ ว มมอบถุ ง ยั ง ชี พ พระรำชทำน เพื่ อ บรรเทำควำมเดื อ นร้ อ นแก่ ผู้ แ ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั งหวั ด แพร่ ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และ
แสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563
133. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำเนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบลแม่เกี๋ยม ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
134. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดเชื่อมโยงตลำด 4 ร ประชำรัฐ พัฒนำ เกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่ ณ ลำนจอดรถห้ำงมำร์ค
โฟร์แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2563
135. เข้ำร่วมประดับธงชำติไทย เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย และเป็นกำรน้อมรำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ณ สำนักงำนสถิติจังหวัดแพร่ ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
1. เข้ำ ร่ ว มพิธี ท ำบุ ญตั ก บำตร เนื่ องในโอกำสวั นแม่ แ ห่ งชำติ ณ วั ด จองค ำ พระอำรำมหลวง ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมือ งแม่ ฮ่อ งสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปำง ภำยใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต
2. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินหน้ำลำปำงสะอำด กำรพัฒนำ ศำสนสถำน / เข้ำวัดปฏิบัติธรรม
3. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง เมื่อวันที่
8 กุมภำพันธ์ 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม
พระอำรำมหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
5. เข้ำร่ว มพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ และพิธีเวียนเทียน ณ วัดบุญวำทย์วิห ำร พระอำรำมหลวง ตำบลหัว เวียง อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง เมือ่ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563

จานวน
กิจกรรม

1
5
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
ลำพูน

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหำหมอกควัน ” ณ บริเวณลำน้ำปิงห่ำง ตำบลเหมืองง่ำ
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรม “จิตอำสำพัฒ นำปรับภูมิทั ศน์ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน” เนื่ องในวั นคล้ ำยวั นพระรำชสมภพพระบำทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที 18 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล และพิธีวำงพวงมำลำ พิธีถวำยบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดเส้นทำงรถไฟ และระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน” ถวำยเป็นพระรำชกุศล
และน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณสถำนีรถไฟศำลำแม่ทำ หมู่ที่ 3 ตำบลทำสบเส้ำ
อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
7. เข้ ำร่ ว มพิ ธี จุ ดเทีย นเพื่ อน้อมร ำลึ กในพระมหำกรุณ ำธิ คุณ เนื่อ งในวัน คล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ ำเจ้ ำอยู่หั ว
ณ ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
8. เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วัดจำมเทวี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562
9. เข้ำร่ วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสั กกำระ และถวำยควำมเคำรพเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อำเภอเมือง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562

จานวน
กิจกรรม
35
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
10. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระนำงจำมเทวี เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนสักกำระพระนำงจำมเทวีและงำนฤดูหนำวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
ณ ลำนอนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
11. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมบ ำเพ็ ญ กุ ศลอุ ทิ ศ ถวำยพระรำชกุ ศ ล แด่ พ ระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่ วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณลำนหน้ำวัดหัวฝำย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้ำงคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่ำสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
15. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมล
ลักษณ พระบรมรำชินี ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่ำสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562
16. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ Big Cleaning ร่วมกันทำควำมสะอำดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
17. เข้ำร่ ว มพิธี ถวำยรำชสั กกำระแด่พ ระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพ ลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร “พระบิด ำ
แห่ ง มำตรฐำนกำรช่ ำงไทย” เนื่อ งในวันมำตรฐำนฝี มื อแรงงำนแห่ งชำติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุ มที่ว่ ำกำรอ ำเภอเมื องล ำพู น
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพื่อสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ บริเวณสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำมเทวี ตำบลบ้ำนกลำง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
19. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่ องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ณ สำนักงำนสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563
20. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำ เพื่ อส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุ ณ เนื่องในวันคล้ ำยวัน เสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ บริเวณภำยนอกตัวอำคำร โรงพยำบำลลำพูน สำขำเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
21. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุ สำมเณร จำนวน 50 รูป เนื่องในวันอำสำฬหบูชำ ณ วัดพระธำตุหริภุญชัย
วรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ สำนักงำนสถิติจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563
23. เข้ำร่ วมกิจ กรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี ....เรำสร้ำงไปด้ว ยกัน ” และกิจกรรมโครงกำร “หน่ว ยบำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข
จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 5/2563 ณ บริเวณอำคำรเอนกประสงค์เทศบำลตำบลทุ่งหัวช้ำง อำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่
22 กรกฎำคม 2563
24. เข้ ำร่ ว มกิ จ กรรม “โครงกำรปลู ก ป่ำและป้องกันไฟป่ำ ” ณ ศูนย์ก ำรศึกษำมหำวิท ยำลั ยเชียงใหม่ “หริภุ ญไชย” ตำบลศรีบัว บำน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุ ศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณวัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
26. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศำลำประชำคม
ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
27. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สุโขทัย
อุตรดิตถ์

ผลการดาเนินงาน
28. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี .....เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” และกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่” ครั้งที่ 6/2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563
29. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
30. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง ณ อำคำรศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ เทศบำลตำบลริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
32. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
33. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ อำคำรศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
34. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี .....เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” และกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
จังหวัดลำพูน เคลื่อนที”่ ครั้งที่ 8/2563 ณ เทศบำลตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
35. เข้ำร่ วมกิจ กรรมกำรรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “กำรร้องเพลงชำติไทย” เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย ณ บริเวณลำนหน้ำเสำธง
สำนักงำนสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรม ชำวสุโขทัยไม่ทนต่อกำรทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี .....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” ณ สวนพฤษศำสตร์พระแม่ย่ำ สุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง
ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม

2
1
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
อุทัยธำนี

กำฬสินธุ์

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมพิธีรับชมนิทรรศกำรพระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำจังหวัดอุทัยธำนี เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่ อขุนรำมคำแหงมหำรำช และ
วันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันกองทัพไทย) ณ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ “พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช” เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ อำคำรสำนักงำนเหล่ำกำชำด จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่
18 มกรำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์ฝึกอำชีพวงเดือน
อำคมสุรทัณฑ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563
6. เข้ ำ ร่ ว มลงนำมถวำยพระพรชั ย มงคล และกล่ ำ วถวำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณเพื่ อ เป็ น ข้ ำ รำชกำรที่ ดี และพลั ง ของแผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
7. เข้ำร่วมจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่ว มพิธีทำบุ ญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณห้ำแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
9. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
10. เข้ำร่วมจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ ลำนสุพรรณิกำร์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมโครงกำรธรรมะในดวงใจ ณ วัดป่ำดอนยำง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562

จานวน
กิจกรรม
10

36
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
2. เข้ำร่ วมกิจกรรมจิ ตอำสำพัฒ นำ ทำควำมสะอำดคูคลอง ณ บริเวณคลองส่ งน้ำป่ำแดงเมือง ตำบลล ำพำน อำเภอเมืองกำฬสินธุ์
จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสำคัญของชำติ วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดกำฬสินธุ์ (บ.ข.ส.) อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่
2 เมษำยน 2563
4. เข้ำร่วมพิธี ถวำยสักกำระ “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ” ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดีเพื่อ ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำทำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในวันจักรี
ณ วัดชัยมงคล ตำบลกมลำไสย อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
6. เข้ำร่ ว มพิธีลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส
วัน คล้ ำ ยวัน พระรำชสมภพ และอนุ รัก ษ์มรดกไทย ณ หอประชุม เฉลิ มพระเกีย รติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจั งหวัดกำฬสิ น ธุ์ เมื่อ วัน ที่
16 เมษำยน 2563
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดีเ พื่อ ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ บริเวณ
หนองสำธำรณะ เนื่องในวันสำคัญของชำติไทย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ สวนสำธำรณแก่งดอนกลำง ตำบลกำฬสินธุ์ อำเภอ
เมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินตำมรอยพระรำชำ ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้ำงอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลื อเกื้อกูล ณ วัดสว่ำงคงคำ อำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ ลงนำมถวำยพระพร และจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน
วันฉัตรมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
11. เข้ำร่วมกิจกรรม แบ่งปันน้ำใจ ด้วยกำรนำอำหำรแห้ง น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นเติมใน “ตู้ปันสุข” ณ หน้ำวัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
12. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันสำคัญของชำติไทยวันพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่ หัว ณ สะพำนเทพสุดำ ตำบลหนองบัว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563
14. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัดกำฬสินธุ์ (หลวงพ่อองค์ดำ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดกลำง พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่
3 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
15. เข้ ำ ร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำพั ฒ นำ เนื่อ งในวั น ส ำคั ญของชำติ ไ ทย วัน คล้ ำยวั นพระรำชสมภพสมเด็จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชิ นี
ณ หนองพลสีแดง บ้ำนห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ณ วัดโนนหนองเบ็ญ บ้ำนโนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว อำเภอนำมน
จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563
17. เข้ำร่ วมงำนรั ฐพิธี “วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิ ดล พระอัฐ มรำมำธิบดินทร” ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
18. เข้ำร่ว มกิจ กรรมจิตอำสำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร
ณ โรงพยำบำลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจให้ผู้สูงอำยุและคนพิกำรในเรือนจำ” ณ เรือนจำกลำง จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำด คูคลองส่งน้ำ ก่อนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563 ณ บริเวณคลองส่งน้ำสำยใหญ่ฝั่งขวำ กม.75
บ้ำนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญำ อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2563
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21. เข้ำร่ ว มโครงกำรเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลั ยลั กษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีส วำงควัฒ น
วรขัตติย รำชนำรี เนื่ องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสิ นธุ์ เมื่อวันที่
4 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำดตลำดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชำติไทย
วันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ ตลำดเทศบำลตำบลร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
23. เข้ำร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยำกจน ในโครงกำร Kalasin Happiness Model : คนกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ณ ถนนถีนำนนท์ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 213) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 600 – 602 รวมระยะทำง 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้ำนนำเชือก อำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์
26. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ ศำลำกลำงหลังเก่ำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
27. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัดกำฬสินธุ์ (หลวงพ่อองค์ดำ) เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำอยู่ หั ว เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ ณ วัดกลำง พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
28. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำง
จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
30. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำกลำงหลังเก่ำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
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31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.......เรำสร้ำงไปด้วยกัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนนำโกวิทยำ บ้ำนนำอินทร์แปลง หมู่ที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
32. เข้ำร่ ว มมอบบ้ ำนให้ ครัว เรือนยำกจน ในโครงกำรสร้ำงบ้ำนและซ่อมบ้ำนให้ ผู้ ยำกไร้ เพื่อเฉลิ มพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว ณ บ้ำนเลขที่ 88 บ้ำนสำ ตำบลคลองขำม อำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสิ นธุ์ เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
33. เข้ำร่วมเปิดงำนมหกรรมสืบศิลป์ถิ่นไทย เทิดไท้องค์รำชินีพระพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง เฉลิมฉลองเมืองกำฬสินธุ์ 227 ปี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
34. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที 12 สิงหำคม 2563
35. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสำคัญของชำติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรม รำชชนนีพันปีหลวง ณ ป่ำชุมชนป่ำดงนำมน หมู่ที่ 2 บ้ำนนำมล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันสำคัญของชำติไทย วันมหิดล ณ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช กุฉินำรำยณ์ ตำบลบัวขำว
อำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”
2. เข้ำร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร”
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรวันออกพรรษำ
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยมหำรำช
5. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
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6. เข้ำร่วมบำเพ็ญกุศลถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำนของกระทรวงมหำดไทย ประจำปี 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นฉลอง 222 ปี เนื่องในงำนเทศกำลไหมนำนำชำติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งำนกำชำด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
9. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน
10. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในงำนบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562
11. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีรำลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
13. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรแสดงธรรมเทศนำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562
15. เข้ำร่วมสวดมนต์ข้ำมปี ถวำยพระรำชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563
16. เข้ำร่วมงำน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช”
17. เข้ำร่วมโครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนหนองเปล่ง ตำบลตะกั่วป่ำ อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
18. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ พุทธมณฑลอีสำน
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ณ พุทธมณฑลอีสำน
20. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วำยชนม์จำกเหตุกำรณ์ที่จังหวัดนครรำชสีมำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “เรำรักขอนแก่น” ณ สำนักชลประทำนที่ 6
22. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย ณ วัดกู่ประภำชัย บ้ำนนำคำน้อย ตำบลบัว ใหญ่ อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น

จานวน
กิจกรรม

- 75 -

ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
23. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชิ นี ณ ศำลำกำรเปรียญวัดเทพบูรณำรำม ตำบลท่ำพระ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
24. เข้ำร่วมกิจกรรมใส่บำตรทุกวันพระแรกของเดือน ณ ศำลหลักเมือง
25. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน ณ พุทธมณฑลอีสำน
26. เข้ำร่วมโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนดอนดู่คุรุรำษฎร์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
27. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” และงำน “วันข้ำรำชกำร
พลเรือน”
28. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคลของประชำชนชำวขอนแก่น
29. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมพระรำชทำนเพลิ ง สรี ร ะสั ง ขำรพระโภณธรรมสำร (มงคล ธมมจำรี ) และอดีต เจ้ ำ อำวำสวั ด ศรี ป ระทุ ม วนำรำม
ณ เมรุชั่วครำว วัดศรีประทุมวนำรำม ตำบลบ้ำนฝำง อำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น
30. เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบำตร ณ บริเวณหน้ำวัดป่ำแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
31. เข้ำร่วมฟังกำรแสดงพระธรรมเทศนำ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน ณ วั ดป่ำแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
32. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” ณ โรงเรียนบ้ำนเลิง และวัดโพธำรำม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
33. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน ณ วัดกลำง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
34. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “หน่ ว ยบ ำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุ ง สุ ข สร้ ำ งรอยยิ้ ม ให้ กั บ ประชำชน” ณ โรงเรี ย นบ้ ำ นโคกสู ง หมู่ ที่ 10 ต ำบลในเมื อ ง
อำเภอเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น
35. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุศล ณ บริเวณศำลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ชัยภูมิ

นครพนม

ผลการดาเนินงาน
36. เข้ำร่ ว มกิจ กรรม “หน่ว ยบำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข สร้ำงรอยยิ้มให้ กับประชำชน” ณ โรงเรียนบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนโคก
อำเภอหนองนำคำ จังหวัดขอนแก่น
37. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน ณ วัดกลำง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
9 ธันวำคม พ.ศ. 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ฯ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่
23 ตุลำคม พ.ศ. 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปลูกต้นไม้และบำรุงรักษ์ต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชำติ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
6. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมน้ อ มร ำลึ ก พระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระรำชสมภพพระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
7. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำต้ ำ นภั ย แล้ ง ณ บ้ ำ นหนองผั ก บุ้ ง หมู่ ที่ 18 ต ำบลห้ ว ยยำยจิ๋ ว อ ำเภอเทพสถิ ต จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เมื่ อ วั น ที่
25 มีนำคม 2563
1.เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
2.เข้ำร่วมพิธีนมัสกำรพระธำตุพนม ณ วัดพระธำตุพนม อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563
3. เข้ำร่วมพิธีฟังพระธรรมเทศนำและพิธีเวียนเทียน เนื่องในงำนนมัสกำรองค์พระธำตุพนม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรม ชำวนครพนมร่วมใจพิฆำตโควิด –19 และร่วมกันทำควำมสะอำดสำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม ศำลำกลำงจังหวัด
(หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

นครรำชสีมำ

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ บริเวณหน้ำวัดมหำธำตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมน้ำใจให้กำชำด จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 10,000 รูป ทำบุญเมืองนครรำชสีมำ 364 ปี ณ บริเวณอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี อำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563
2. เข้ำร่ว มกิจ กรรมจิตอำสำ พัฒ นำปรับภูมิทัศน์ล ำน้ำล ำตะคอง ณ บริเวณฝำยน้ำล้นคอนกรีต บ้ำนท่ำมะปรำงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหมูสี
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
3. เข้ำร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำฯ พำเยี่ยมวัด จังหวัดนครรำชสีมำ” ณ วัดสำมัคคี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563
4. เข้ ำร่ ว มพิธี “บวงสรวงอนุ ส ำวรี ย์ท้ ำวสุ ร นำรี ประจำปี 2563” ณ บริเ วณลำนอนุ ส ำวรี ย์ท้ ำวสุ ร นำรี ตำบลในเมือ ง อำเภอเมือ ง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรม “งำน Kick off ตู้ปันสุข” พร้อมปล่อยขบวนรถตู้ปันสุข ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2563
6. เข้ำร่วมโครงกำร “ครัวโครำชแบ่งปัน” ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำบ้ำนธรรมปกรณ์ วัดม่วง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่
3 มิถุนำยน 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำบรรเทำปัญหำภัยแล้ง และกำรแพร่ระบำดของโควิด – 19” ณ วัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2563
9. เข้ำร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช” ณ หอประชุมเปรมติณสูลำนนท์ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

บุรีรัมย์

ผลการดาเนินงาน
10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำทำควำมสะอำดตลำดเทศบำล 5 (ตลำดประตูผี ) ถนนกำแหงสงครำม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันพระรำชทำนธงชำติไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณเสำธง หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดนครรำชสีมำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
12. เข้ำร่วมน้อมระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ
เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณวัดกลำง พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติพุทธศักรำช 2562 ณ อำคำรอเนกประสงค์
สวนรมย์บุรี 200 ปี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562 ณ บริเวณหอประชุมศำลำกลำง
จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญอุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ วัดโพธิ์ ตำบลอิสำณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
5. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต ” ณ ห้องประชุมศำลำกลำง
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมงำน “กำชำด มหัศจรรย์ไหมบุรีรัมย์”
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8. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในวำระครบรอบ 240 ปีชำตกำล และได้รับกำรยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกของพระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต
ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสำณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
9. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมหน่ ว ยแพทย์ อ ำสำ สมเด็ จพระศรี น คริน ทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรี ย นบ้ ำ นตั ว อย่ำ ง อำเภอบ้ ำ นกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563
10. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมหน่ ว ยแพทย์ อ ำสำ สมเด็จ พระศรีน คริ น ทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) ณ บริ เ วณวั ด บ้ ำนโคกปรำสำท หมู่ ที่ 12
ตำบลจรเข้มำก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
11. เข้ำร่ ว มกิ จ กรรมส่ งเสริม คุณธรรม สร้ำงควำมดี โดยกำรไปทำบุญ และท ำควำมสะอำดห้ องน้ ำ ณ วัด บ้ำนจะเนีย ง ต ำบลสองชั้ น
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
12. เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ตอำสำพระรำชทำนบ ำเพ็ญ สำธำรณประโยชน์ ปรับ ปรุ งภูมิ ทัศ น์ เก็ บกวำดขยะและใบไม้ เนื่ องในวัน ที่ร ะลึ ก
พระบำทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ ำ นภำลั ย ณ ประสำทหนองหงส์ ต ำบลโนนดิ น แดง อ ำเภอโนนดิ น แดง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เมื่ อ วั น ที่
25 กุมภำพันธ์ 2563
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำต้ำนภัยแล้ง ณ บริเวณลำนด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยพระรำชสักกำระ ถวำยรำชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ ห้องประชุม สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลห้วยรำช อำเภอห้วยรำช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
15. เข้ำร่วมเฝ้ำฯ รับส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ
ณ ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ ณ ฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ บ้ำนกระเจำ
หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
17. เข้ำร่ วมกิจกรรม “ผู้ว่ำฯ นำพำทำบุญวันธรรมสวนะ” ณ วัดกลำง พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่
5 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
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18. เข้ำร่วมกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฝน ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ำห้วยจระเข้มำก ตำบลบ้ำนบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระประเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริ กิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ โดมสวนรมย์บุรี
200 ปี เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่ ว มอบรมหลั กสู ตร “กำรเพิกเฉยต่อกำรทุจริต และกำรใช้ทรัพยำกรของรำชกำรอย่ำงถูกต้อง” ณ ห้องประชุม สำนักงำนสถิติ
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ทำควำมสะอำดโรงพยำบำล ณ โรงพยำบำลจังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2563
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ทำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ ณ สวนสำธำรณะหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่
16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ ณ ลำห้วยขอนสัก ตำบลดอนกลำง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563
5. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำ ปลู ก ต้ น ไม้ แ ละท ำควำมสะอำด ณ วั ด ขุ น พรหมด ำริ ต ำบลท่ ำ สองคอน อ ำเภอเมื อ งมหำสำรคำม
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกป่ำ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ณ ป่ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน่ำง อำเภอเมืองมหำสำรคำม
จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563
7. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิตอำสำ ปลู กป่ำ ณ ป่ำสำธำรณะประโยชน์ บ้ำนหนองบัว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหำสำรคำม เมื่อวันที่
13 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร และพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
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3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร และพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมบำเพ็ญกุศลวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
5. เข้ำ ร่ ว มพิ ธีบ ำเพ็ ญกุ ศลและกิ จกรรมน้อ มร ำลึ ก เนื่อ งในวัน คล้ ำยวัน สวรรคตพระบำทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้ ำ เจ้ ำอยู่หั ว เมื่ อวั น ที่
23 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดำแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณองค์นักวิทยำศำสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำควำมดี เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จ พระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำควำมดี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์รักษ์คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำควำมดี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จ พระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
18. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร และสมเด็จ พระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมร่วมสำนต่อปณิธำนพ่อหลวง ตำมเศรษฐกิจพอเพียง “ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ครัวเรือน”
20. เข้ำร่วมออกหน่วยบริกำรเคลื่อนที่โครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ โรงเรียนเหล่ำประชำอุทิศ หมู่ที่ 2
บ้ำนเหล่ำสร้ำงถ่อ ตำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
21. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพั ฒ นำเนื่ อ งในโอกำสวั น ส ำคั ญ ของชำติ ไ ทย “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบำทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ ำ นภำลั ย ”
ณ วัดศรีนันทำรำม บ้ำนภู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเป้ำ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
22. เข้ำร่ ว มพิธีว ำงพำนพุ่มดอกไม้ส ด และถวำยพระรำชสมัญญำ “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” แด่พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ห้องแก้วมุกดำหำร ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำวันอำนันทมหิดล ณ บริเวณโรงพยำบำลมุกดำหำร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
24. เข้ำร่ว มพิธีว ำงพวงมำลำถวำยรำชสั กกำระ เนื่องในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ ห้ องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำงจังหวัด
มุกดำหำร เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ในโอกำสวันสำคัญของชำติไทย วันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำ ลำกลำง
จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563
26. เข้ำร่ว มพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ สมโภชน์เจดีย์บู่ทองกิตติ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษำ ณ วัดป่ำวิเวกวัฒนำรำม ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
27. เข้ำร่ วมกิจ กรรมเฉลิ มพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว เนื่ องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้ องประชุมแก้ว มุกดำ
ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
28. เข้ำร่ ว มพิธีเปิ ดซุ้มประตูเมืองเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณซุ้มประตุทำงเข้ำ
ถนนมุกดำหำร – คำชะอี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ยโสธร

ผลการดาเนินงาน
29. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ในโอกำสวันสำคัญของชำติไทย และกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี .....เรำสร้ำงไป
ด้วยกัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
30. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ ห้องประชุมแก้วมุกดำ ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ ชุมชนบ้ำนโคก ตำบลบ้ำนโคก อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมสืบสำนประเพณี “จุดไฟตูมกำ” ออกพรรษำยโสธร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร “เทโวโรหณะ” จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำทำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยสดุ ดีรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระปิย มหำรำช ณ หอประชุมวิธีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวั นที่
23 ตุลำคม พ.ศ. 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้ำนสิงห์ท่ำ เมื่อวันที 1 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมดูแลรักษำทำควำมสะอำด พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร ทุกวันพุธของสัปดำห์
9. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร และพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ถวำยบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
10. เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมอำสำพัฒ นำภู มิ ทัศ น์ ท ำควำมสะอำดริม น้ ำ คู ค ลอง และพั ฒ นำชุ มชนที่อ ยู่ อำศั ยริ ม น้ำคู คลองยโสธร เมื่ อวั น ที่
5 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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12. เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถำบัน “ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์” ยโสธร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ Big Cleaning ” ในเรือนจำจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้ำนสิงห์ท่ำ เมื่อวันที 27 ธันวำคม 2562
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำพื้นที่ก่อนกำรจัดงำนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ” เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำพื้นที่หลังกำรจัดงำน กิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ” เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ “วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช” เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำสถำนศึกษำ เนื่องใน “วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช” เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำดูแลรักษำถนน “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ยโสธร เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
22. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมำธิภำวนำ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
23. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรั ตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่
2 เมษำยน 2563
25. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช วันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์” จังหวัดยโสธร ณ หอประชุม
วิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒ นำ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน เนื่องในวันจักรี จังหวัดยโสธร ณ ธำตุกล่องข้ำวน้อย ตำบลตำดทอง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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27. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
28. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันฉัตรมงคล ณ ห้ องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวั ดยโสธร เมื่อวันที่
4 พฤษภำคม พ.ศ. 2563
29. เข้ำร่ ว มกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันปฐมบรมรำชำภิเษกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว
ณ บริเวณอนุสำวรีย์พระสุนทรรำชวงษำ (สิงห์) สวนสำธำรณบุ่งน้อย – บุ้งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่
4 พฤษภำคม 2563
30. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ ห้องโถง
ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2563
31. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ส มโภชพระพุทธบุษยรัตน์ และพระธำตุอำนนท์ เฉลิ มพระเกียรติและถวำยพระรำชกุศลแด่ส มเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2563
32. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรเอนกประสงค์
สวนสำธำรณะพญำแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
33. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ
ป่ำติ้ว อำเภอป่ำติ้ว จังหวัดยโสธร
34. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร
ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
35. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ จังหวัดยโสธร บริเวณหน้ำศำลหลักเมือง
ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563
36. เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำง
จังหวัดยโสธร
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37. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องโถง ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร
38. เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมวิถีอีสำน ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร
39. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ รักเอยรักลูก” จังหวัดยโสธร ณ ป่ำโนนทรำยสำธำรณะประโยชน์ / บ่อน้ำ บริเวณสถำนดอนธำตุ
บ้ำนเปำะ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
40. เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูน สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ณ บริเวณหน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563
41. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมท ำบุ ญ ตั ก บำตร ย้ อ นยุ ค วิ ถี ถิ่ น วิ ถี ไ ทย ณ บริ เ วณหน้ ำ ศำลหลั ก เมื อ งยโสธร บ้ ำ นสิ ง ห์ ท่ ำ อ ำเภอเมื อ งยโสธร
จังหวัดยโสธร
1. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีสวดสืบชะตำเสริมบำรมี เทศกำลวันเข้ำพรรษำ 2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
5. เข้ำ ร่ ว มพิ ธีบ ำเพ็ ญกุ ศลและกิ จกรรมน้อ มร ำลึ ก เนื่อ งในวัน คล้ ำยวัน สวรรคตพระบำทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำอยู่หั ว เมื่ อวั น ที่
23 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันพระบิดำฝนหลวง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมเปิดงำนรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกำสครบรอบ 10 ปี กำรก่อตั้งโรงพยำบำลจุฬำภรณ์
เพื่อช่วยเหลือประชำชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562

จานวน
กิจกรรม
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8. เข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่
27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
9. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วำยพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระรำชินี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
10. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร และพิ ธี ถ วำยพำนพุ่ ม ถวำยรำชสั ก กำระเนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็ จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันพ่อแห่งชำติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2562
11. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล กำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และร่วมชม
กำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิ ธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เมื่อวันที่
12 ธันวำคม พ.ศ. 2562
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำดศำลำกลำงและถนนโดยรอบ เนื่องในโอกำสวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
17 มกรำคม 2563
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ นอกเทศกำลเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยสั กกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่ ง
มำตรฐำนกำร ช่ำงไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
18. เข้ำร่วมงำนมหำทำนบำรมีประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนำคม 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำดสำนักงำนสถิติจังหวัด เพื่อปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563
20. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุมกลำง ชั้น 2 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
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21. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ ณ หอประชุมกลำง ชั้น 2 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
22. เข้ำร่ วมพิธีถวำยรำชสักกำระวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐ มรำมำธิบดินทร
ประจำปี 2563 ณ หอประชุมกลำง ชั้น 2 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
23. เข้ำร่วมถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ ณ อำคำรหอประชุ ม ประจ ำจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด อ ำเภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เมื่ อวั น ที่
28 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ อำคำรหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
26. เข้ำร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
แห่ ง ที่ 1 ถนนร้ อ ยเอ็ ด – โพนทอง บริ เ วณก่ อ นถึ งแยกสนำมบิน ร้ อ ยเอ็ ด ตำบลหนองพอก อ ำเภอธวัช บุ รี จั ง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด เมื่ อ วั น ที่
28 กรกฎำคม 2563
27. เข้ำร่ วมพิธีทำบุ ญตักบำตร และพิธีล งนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ อำคำรหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
28. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ อำคำรหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
เลย

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีออกพรรษำที่เชียงคำน ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำมแยกสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย เมื่อวันที่
11 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรสร้ำงรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชำชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563 ณ โรงเรียนบ้ำนนำอุดม
ตำบลสำมยอด อำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “เว้ำจำพำข้ำวงำย” ประจำเดือนตุลำคม 2562 ณ โรงแรมเลยพำวิล เลี่ยน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่
17 ตุลำคม พ.ศ. 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ณ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเหล่ำตุ้มวนำรำม ตำหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพำเลซ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโครงกำรวันรักต้นไม้ประจำปีของชำติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ พุทธมณฑล
จังหวัดเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
8. เข้ำร่วมเปิดงำนหอกำรค้ำแฟร์ 4.0 TCC Fair 2019 จับมือเครือข่ำย ณ ถนนข้ำงศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
9. เข้ำร่วมเปิดงำนโครงกำรธำรน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอำหำรกลำงวั น แก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก ณ เรือนจำจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2562
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร วำงพวงมำลำและถวำยบังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน จัดเก็บสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร ทำควำมสะอำด แนวเสำไฟฟ้ำ
และถนน ณ บริเวณโค้งเก้ำง่อม ตำบลนำมำลำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
29
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
12. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
13. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พุ ท ธมนต์ ถ วำยพระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง
พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดโพนงำม บ้ำนติดต่อ ตำบลนำอำน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
14. เข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรสร้ำงรอยยิ้ม เคลื่อนที่ ให้กับประชำชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมำณ 2563 ณ โรงเรียน
บ้ำนห้วยสีเสียด ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
15. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
16. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร
ค่ำยศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2563
18. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ำยวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ประจำปี 2563 ณ ศำลสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช กองพันทหำรรำบที่ 1 กรมทหำรรำบที่ 8 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีรำบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพิธีเปิดงำนดอกฝ้ำยบำน สืบสำนวัฒนธรรม
ไทเลย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563
20. เข้ำร่วมเปิดงำน LOCAL TO GLOBAL OTOP FAIR 2020 ณ บริเวณลำนจอดรถบิ๊กซี อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่
14 กุมภำพันธ์ 2563
21. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชัย มงคล สมเด็จ พระนำงเจ้ ำสุ ทิด ำ พั ช รสุ ธ ำพิม ลลั ก ษณ พระบรมรำชิ นี เนื่อ งในโอกำสวัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษำ ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ศรีสะเกษ

ผลการดาเนินงาน
22. เข้ำร่ วมกิจกรรมเคำรพธงชำติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่ำวคำปฏิญำณตน ณ บริเวณหน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่
15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
23. เข้ำร่วมพิธีเปิด “โครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ ” ณ พื้นที่ป่ำต้นน้ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำภูหลวงและป่ำภูหอ ท้องที่บ้ำนใหม่
พัฒนำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
24. เข้ำร่วมร้องเพลงชำติ และสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดเลย ตำบล
กุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
25. เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกำส “วันข้ำรำชกำรพลเรือน” ประจำปี 2563 และพิธีทอดผ้ำป่ำสมทบ “กองทุนพัฒนำเด็กชนบทฯ”
จังหวัดเลย ณ หอประชุมยอดภู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
26. เข้ำร่วมกิจ กรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
27. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิม พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
28. เข้ำร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลำะเลย จังหวัดเลย” ณ บริเวณถนนคนเดินเลำะเลย หน้ำเทศบำลเมืองเลย ตำบล
กุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2563
29. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีออกพรรษำ ที่เชียงคำน ประจำปี 2563 ณ บริเวณสำมแยกมลิวรรณ (หน้ำวัดศรีคุณเมือง) ตำบลเชียงคำน
อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 25 กันยำยน – 3 ตุลำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่
13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันปิยมหำรำช
3. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
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จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
4. เข้ำร่วมงำนวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ทวยรำษฎร์ถวำยพระพร เทิดไท้องค์รำชัน
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร “เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ” 5 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมงำน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช"
10. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเทียนพรรษำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563 ณ วัดเจียงอี
ศรีมงคลวรำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ บริเวณหน้ำศำลหลักเมื อง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
12. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร “ศรี ส ะเกษพร้ อ มใจ นุ่ ง ผ้ ำ ไทยใส่ บ ำตร ท ำควำมดี วิ ถี พ อเพี ย ง” ณ บริ เ วณสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (เกำะห้วยน้ำคำ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563
13. เข้ ำร่ ว มพิธี ทำบุ ญตัก บำตร ถวำยเป็น พระรำชกุศล เนื่องในวั นเฉลิ มพระชนมพรรษำ 12 สิ งหำคม ณ บริเวณหน้ำศำลหลั กเมือ ง
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
14. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร “ศรี ส ะเกษพร้ อ มใจ นุ่ ง ผ้ ำ ไทยใส่ บ ำตร ท ำควำมดี วิ ถี พ อเพี ย ง” ณ บริ เ วณสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (เกำะห้วยน้ำคำ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2563
15. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร “ศรี ส ะเกษพร้ อ มใจ นุ่ ง ผ้ ำ ไทยใส่ บ ำตร ท ำควำมดี วิ ถี พ อเพี ย ง” ณ บริ เ วณสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (เกำะห้วยน้ำคำ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
สกลนคร

ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมกิจกรรม “Big Cleaning” ทำควำมสะอำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณเรือนจำจังหวัดสกลนคร ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563
2. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ เทสกเจดีย์
เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขำม บ้ำนคำข่ำ ตำบลไร่ อำเภอพรรณนำนิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ ประจำปี
2563 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ตำบลธำตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ เทสกเจดีย์
เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขำม ตำบลไร่ อำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรพระรำชทำนเลี้ยง
พระตำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำฯ รวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย” ปี 2563 ณ บริเวณลำห้วยทรำย สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
สกลนคร แห่งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ในพื้นที่โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมแนวพระรำชดำริฯ บ้ำนนำคำ ตำบลคำตำกล้ำ อำเภอคำตำกล้ ำ จังหวัด
สกลนคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563
9. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดบ้ำนขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
11
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

สุรินทร์

หนองคำย

ผลการดาเนินงาน
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์และสำมเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำย
เครื่ อ งรำชสั ก กำระ พิ ธี จุ ดเที ย นถวำยพระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง
ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมำณ 2563
2. เข้ำร่วมกิจกรรมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่ำง
ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและ
วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดไตรรัตนำรำม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์และสำมเณร พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและ
วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณปรัมพิธี ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่ วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
3. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรบ้ำนสวยเมืองงำม เป็นประจำในวันพุธของทุกสัปดำห์
4. เข้ำร่วมกิจกรรมในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
5. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ทุกวันจันทร์
6. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในงำนวันพ่อแห่งชำติ
7. เข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จังหวัดหนองคำย
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 3
9. เข้ำร่วมงำนทอดผ้ำป่ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
10. เข้ำร่วมพิธีวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
11. เข้ำร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
12. เข้ำร่วมเปิดงำนประจำปี พระธำตุรวงข้ำง
13. เข้ำร่วมงำนพิธีวันมำฆบูชำ
14. เข้ำร่วมงำนกีฬำวัดธำตุเกมส์ ประจำปี 2563
15. เข้ำร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระใส เพื่อประดิษฐำน ณ โรงพยำบำลหนองคำย
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย
17. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อใต้ร่มพระบำรมี 193 ปี เมืองหนองคำย พ.ศ. 2563
18. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและบวงสรวงอนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ ประจำปี 2563
19. เข้ำร่วมงำนมอบโล่รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคำย”
20. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร “โครงกำรบ้ำนสวย เมืองงำม” ทุกวันพุธ
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “หนองคำยเมืองท่องเที่ยวและน่ำอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ทำควำมสะอำดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ บริเวณหน้ำโรงพยำบำลหนองคำย เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ จังหวัดหนองคำย ณ วัดโพธิ์ชัย
พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

หนองบัวลำภู

ผลการดาเนินงาน
23. เข้ำร่ ว มกิจกรรมทำบุญตักบำตร และกิจกรรมจิตอำสำ เฉลิ มพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว เนื่องในโอกำสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษำ ณ ลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดหนองคำย และลำนหน้ำอุโบสถวัดศรีชมพูองค์ตื้อ อำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่ ว มกิจ กรรม “หน่ว ยบำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข จั งหวัดหนองคำย” ณ บริเ วณโรงเรียนบ้ำนต้อน ตำบลบ้ำนต้อน อ ำเภอรัตนวำปี
จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่ ว มพิธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินี นำถ พระบรมรำชชนนี พันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล ตำบลนำเหล่ำ อำเภอนำวัง จังหวัด
หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 ณ ลำห้วยเชียง ตรงข้ำมวัดป่ำเลไลย์
ชุมชนดอนขี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562
3. เข้ำร่วมเปิดกำรแข่งขันกีฬำสำนสัมพันธ์ฮักมั่นยืน 26 ปี หนองบัวลำภู ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563
4. เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม คณะอนุ ก รรมกำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู ณ ห้ อ งประชุ ม วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู เมื่ อวั นที่
27 มกรำคม 2563
5. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรป้องกัน และปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมกรำคม 2563
ณ ห้องประชุม ภูพำนคำ ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563
6. เข้ำร่วมโครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” พร้อมหน่วยแพทย์อำสำสมเด็จ พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
(พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้ำนโคกหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลวังปลำป้อม อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดำแห่ง
มำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอนำลโย ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด

อุดรธำนี

ผลการดาเนินงาน
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระ วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ ประจำปี
2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
9. เข้ำร่วมมอบบ้ำนกำชำดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บ้ำนเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 บ้ำนนำกุดผึ้ง ตำบลด่ำนช้ำง อำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563
10. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นสิริมงคลในกำรจัดแสดง แสง สี เสียง ตำนำนเล่ำขำนนครเขื่อนขันธ์
กำบแก้วบัวบำน ณ ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” และโครงกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” ณ โรงเรียน
กุดสะเทียนวิทยำคำร ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ วันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ หอประชุมทองใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่
11 กรกฎำคม 2563
2. เข้ำร่ ว มพิ ธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ส มโภช พระพุ ทธรู ปส ำคัญของจั งหวัด เพื่ อถวำยพระรำชกุ ศลและเฉลิ ม พระเกีย รติพ ระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดมัชฌิมำวำส พระอำรำมหลวง ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563
3. เข้ำร่วมงำนโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริกำรประชำชน จังหวัดอุดรธำนี ” ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สุมเส้ำ ตำบลสุมเส้ำ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
4. เข้ำร่ว มพิธีถวำยเครื่องสักกำระ (พำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน ) และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องสักกำระ (พำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหำวิทยำลัย รำชภัฎ อุดรธำนี
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2563

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
สานักงานสถิติ
จังหวัด
อุบลรำชธำนี

อำนำจเจริญ

ผลการดาเนินงาน
6. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “จิ ต อำสำพั ฒ นำ ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ท ำควำมสะอำด ศำลำกลำงจั ง หวั ด อุ ดรธำนี ” ณ บริ เ วณรอบศำลำกลำงจั ง หวั ด
ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงเครื่องรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ประจำปี พ.ศ. 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมพระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพิธีบรมรำชำภิเษก
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562
4. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปีพุทธศักรำช 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประดับดอกไม้สีเหลือง ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยพระรำชกุ ศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และวำงพำนพุ่ม จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “ไม้รักษ์เมือง” เก็บขยะรอบศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี ทุกวันพุธ
12. เข้ำร่วมโครงกำร “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” ณ อำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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ศูนย์ / กอง /
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2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวัน สวรรคตพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำยรำชสักกำระน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ในฐำนะทรงเป็นพระบิดำแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร และพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
8. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย น เพื่ อ น้ อ มร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่
27 ธันวำคม 2562
10. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มเพื่อถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
12. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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14. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันส ำคัญของชำติไทย “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในวันที่ระลึ ก
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
15. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ เพื่อถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฏำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือน
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำทำควำมสะอำด บริเวณศำลำกลำงจังหวัดทุกวันพุธ
19. เข้ำร่วมทำบุญโรงทำน เนื่องในงำนนมัสกำรพระมงคลมิ่งเมือง
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ บำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอเมืองอำนำจเจริญ จังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “ปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้” ณ บริเวณสระน้ำ หลังศำลำกลำงจังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563
22. เข้ำร่ วมกิจ กรรมทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ
ณ สวนเฉลิม พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ (สวนพุทธอุทยำน) อำเภอเมืองอำนำจเจริญ
จังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
23. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีเพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ณ หอประชุม
พญำนำครินทร์ ศำลำกลำงจังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ มอบถุงยังชีพ มอบพันธุ์ปลำ และทำควำมสะอำดบริเวณพระอุโบสถ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วัดบ้ำนโนนกุง อำเภอชำนุมำน จังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
25. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำ ท ำควำมสะอำดบริเวณซุ้มประตู เมืองเฉลิ มพระเกีย รติฯ เนื่ องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
ณ หน้ำหน่วยพัฒนำเคลื่อนที่ 51 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ จังหวัดอำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563
26. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี ณ ลำนหน้ำ ที่ ทำกำรอ ำเภอเมื อ งอำนำจเจริ ญ จัง หวัด อ ำนำจเจริ ญ เมื่อ วั น ที่
29 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำหน่วยพระรำชทำน ประชำชนจิตอำสำ เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณริมโขง อำเภอเมือง
บึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ
2. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรณรงค์เฝ้ำระวังป้องกันไฟป่ำ และหมอกควัน ประจำปี 2563 ณ ห้องเรียนธรรมชำติป่ำดงดิบกะลำ ป่ำภูสิงห์
และป่ำดงสีชมพู (หินสำมวำฬ) ณ บ้ำนโนนไทรทอง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563
3. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรตำมโครงกำรนุ่งผ้ำไทย ทำบุญวันพระพัฒนำจิตใจ ณ วัดป่ำสุเมฆนันทรำม (ธ) ตำบลป่ำแฝก อำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำดเพื่อลดฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) ณ สำนักงำนสถิติจังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
5. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตร ตำมโครงกำรนุ่งผ้ำไทย ทำบุญวันพระพัฒนำจิตใจ ณ วัดป่ำสุเมฆนันทรำม (ธ) ตำบลป่ำแฝก อำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ” ประจำปี 2563
ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน” สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น ณ รอบสระน้ำ 2 ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำวันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ หอประชุมจังหวัดบึงกำฬ ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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9. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
บึงกำฬ เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563
10. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณรเพื่อถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ต ร ณ บริ เ วณพระอุ โ บสถวั ด แก้ ว โกรวำรำม
พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่ ว มพิธีว ำงพวงมำลำและถวำยบังคม เพื่อน้อมรำลึ กในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำ วสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสำมเณรเพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพวงมำลำและถวำยบั ง คม เพื่ อ น้อ มร ำลึ กพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ เนื่ อ งในโอกำสวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 หน้ำศำลำกลำงจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดขจัดสิ่งกีดขวำงลำน้ำ ลำคลอง คลองกระบี่ใหญ่ เพื่อถวำยพระรำชกุศลและ
น้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณโรงสูบน้ำคลองใหญ่
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำกระบี่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึก ในพระมหำกรุณำธิคุณ
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 ณ คลองแห้ว (บริเวณข้ำงสำนักงำนเทศบำลตำบลกระบี่น้อย) หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562

จานวน
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7. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ และถวำยบังคมเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และรับชมกำรถ่ำยทอดสด
พระรำชพิธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชิ นี และพิ ธี ต่ อ ไฟพระฤกษ์ ป ระทำนจำกสมเด็ จ
พระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวำระครบรอบ 150 ปีชำตกำลของพระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
13. เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ตำมโครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่ งเสริมพระพุทธศำสนำจังหวัดกระบี่ ณ วัดแก้ว
โกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรกอดป่ำกอดทะเล ณ หำดยำว อุทยำนแห่งชำตินพรัตน์ธำรำ ตำบลอ่ำวนำง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563
15. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนช่ำงไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนกระบี่ ชั้น 2 อำคำรฝึกอบรม ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563

จานวน
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16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ” ณ ห้องประชุมสุดมงคล
ชั้น 2 สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงำนเทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องใน “วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงำน
เทศบำลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณโรงเรียนเทศบำล 4 มหำรำช เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชำติ ณ โรงเรียนเทศบำล 4 มหำรำช
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ กำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี ณ บริเวณลำนจอดรถร้ำนอำหำรปำกน้ำซีฟู๊ด หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
21. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
22. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพั ฒ นำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ ำ น้ อ งนำงเธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ จุ ฬ ำภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รรำชกุ ม ำรี
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนอ่ำวนำง (บริเวณลำนประติมำกรรมปลำใบ)
หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2563
23. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยเที ย นพรรษำ เนื่ อ งในเทศกำลวั น อำสำฬหบู ช ำและวั น เข้ ำ พรรษำ ณ พระอุ โ บสถวั ด แก้ ว โกรวำรำม (ชั้ น ล่ ำ ง)
พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่ว มพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ วัดแก้ว โกรวำรำม พระอำรำมหลวง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ พระเจดีย์วัดมหำธำตุวชิรมงคล ตำบลนำเหนือ อำเภออ่ำวลึก
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
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26. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
27. เข้ ำร่ ว มพิธี ล งนำมถวำยพระพรชั ยมงคล และพิ ธีถ วำยสั ตย์ ป ฏิญ ำณกำรเป็น ข้ำ รำชกำรที่ดี และพลั ง ของแผ่ น ดิน เนื่อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
28. เข้ำร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณหน้ำค่ำยลูกเสือ อำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563
29. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ วัดวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
30. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเ จ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนี พั นปีห ลวง ณ ห้ องประชุม ช้ำงเผื อก องค์กำรบริห ำรส่ ว นจัง หวัดกระบี่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จั งหวัดกระบี่ เมื่อวัน ที่
12 สิงหำคม 2563
31. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ บริเวณท่ำปอมคลองสองน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลเขำครำม
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
32. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
33. เข้ำร่วมเปิดโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่จำดเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ ณ บริเวณวัดแก้วโกรวำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ลำนอเนกประสงค์เทศบำลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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2. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ ลำคลอง” ถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ตร ณ บริเวณโครงกำรพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่
ตำมพระรำชดำริ ตำบลบำงลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ถนนบรมชนกำธิเบศร
มรรคำ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีเปิดกิจรรม “จิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟและระบบสำธำรณูปโภค” ถวำยพระรำชกุศล
และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดเขำดิน ตำบลทุ่งคำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร” ณ บริเวณสวนหย่อมด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่
1 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระน้อมรำลึ กในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ หอประชุมเทศบำลเมืองชุมพร ชั้น 3 ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดเขำปูน ตำบลบ้ำนนำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวั ดชุมพร
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
9. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยพำนพุ่ ม ถวำยรำชสั ก กำระ ถวำยรำชสดุ ดี แ ละถวำยบั ง คม เบื้ อ งหน้ ำ พระบรมฉำยำลั ก ษณ์ พระบำทสมเด็ จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
ณ บริเวณหน้ำศำลหลักเมืองชุมพร เมื่อวันที 5 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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10.เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณหน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร เมื่อวันที 5 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณโครงกำรพัฒ นำพื้นที่ห นองใหญ่ตำมพระรำชดำริ ตำบลบำงลึ ก
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ณ โรงแรมลอฟท์มำเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ปะรำพิธีหน้ำตลำดสดหมอพนัส บริเวณถนนบรมชนกำธิเบศร
มรรคำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ “ทำควำมสะอำดโครงกำรพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่ตำมพระรำชดำริ ” (บริเวณเวทีกลำงแจ้ง ) ตำบล
บำงลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
15. เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจำปี 2563 ณ วัดประเดิม ตำบลตำกแดด
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
16. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “จิ ต อำสำพั ฒ นำสถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุ ม ชน” เนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก พระบำทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ ำ นภำลั ย
ณ ตลำดใต้เคี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
17. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำ
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ ห้องประชุม สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนชุมพร ตำบลท่ำยำง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่
2 มีนำคม 2563
18. เข้ำร่วมถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563

จานวน
กิจกรรม
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19. เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกพระมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
20. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สวนสำธำรณะอำภำกรเกียรติวงศ์
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
22. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ สวนสำธำรณะ” ณ โครงกำรพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่ตำมพระรำชดำริ ตำบลบำงลึก อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร เมือวันที่ 26 มิถุนำยน 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ณ วัดรำชบูรณะ พระอำรำมหลวง
ตำบลท่ำมะพลำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระภิกษุสงฆ์ และได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลำ ลงในแม่น้ำตะเภำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร ตำบล
ท่ำตะเภำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
26. เข้ำร่วมโครงกำรรวมพลังแห่งควำมภักดี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ป่ำชุมชนบ้ำนพรุระกำหวำน ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563
27. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระภิกษุสงฆ์ และร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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28. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำเทศบำลเมืองชุมพร ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ บริเวณลำนพระบรมรำชนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวั นสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ณ ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่ ว มพิธีทำบุ ญตักบำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึ กในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 5 ธันวำคม 2562 “วันชำติ” และเป็น “วันพ่อ
แห่งชำติ” ณ บริเวณลำน พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2562
4. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ ำนภำลัย ณ สวนสำธำรณะวังนกน้ำ หมู่ที่ 21 ตำบล
เขำวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรดำเนินโครงกำรซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
มหำมงคล พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณเส้นทำงตรัง – เขำพับผ้ำ อำเภอนำโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563
6. เข้ำร่วมกิจกรรม Clean office without Covid – 19 ทำควำมสะอำดสำนักงำน ในทุกวันศุกร์ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2563
7. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบข้ำวสำร น้ำมันให้ศำลเจ้ำเปำกง เพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร ณ ศำลเจ้ำเปำกง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่
7 พฤษภำคม 2563
8. เข้ำร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสำรสู่ 100 ล้ำนต้น ณ บริเวณพื้นที่แปลงรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้ำงอำคำรโรงแรม
อนันตรำ สิเกำรีสอร์ท ตำบลไม้ฝำด อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์
รัชกำลที่ 5 ศำลำกลำงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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10. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนีพั นปีห ลวง ณ บริเ วณลำนพระบรมรำชำนุส ำวรี ย์ รัช กำลที่ 5 ศำลำกลำงจั งหวัดตรัง เมื่อ วั น ที่
12สิงหำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2563 ณ โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 หมู่ที่ 4
ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563
นครศรีธรรมรำช 1. เข้ำร่ วมพิธีทำบุ ญตักบำตร พิธีว ำงพวงมำลำ พิธีถวำยบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2562
2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิ ตอำสำพัฒนำเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล และน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันคล้ำยวัน พระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดท่ำโพธิ์วรวิหำร
ตำบลท่ำวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เนื่องในวันพยำบำลแห่งชำติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ร่ว มพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์
ทำควำมสะอำดบริ เวณเส้นทำงรถไฟเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมวำงพำนดอกไม้สด และกล่ำวสำนักในพระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เพือ่ น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจร ในโอกำสครบรอบ 10 ปี โรงพยำบำลจุฬำภรณ์” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562

จานวน
กิจกรรม
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8. เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมท ำบุ ญตั กบำตร ร่ว มพิ ธีถ วำยพำนพุ่ม ดอกไม้ กล่ ำวถวำยรำชสดุดี และถวำยบั งคมเบื้อ งหน้ำ พระบรมฉำยำลั ก ษณ์
พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิ เบศร มหำภู มิพ ลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร เพื่อ ถวำยเป็น พระรำชกุศ ลและน้อ มร ำลึ กใน
พระมหำกรุณำธิคุณ ร่วมกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึกใน
พระมหำกรุ ณ ำธิคุ ณ เนื่อ งในวันคล้ ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็ จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิ พลอดุล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิ ธีเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุห ยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
10. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพำนพุ่ ม ดอกไม้ ส ดถวำยเป็ น เครื่ อ งรำชสั ก กำระ เนื่ อ งในวั น พ่ อ ขุ น รำมค ำแหงมหำรำช ประจ ำปี 256 เมื่ อ วั น ที่
17 มกรำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีสมโภชผ้ำพระบฎฯพระรำชทำน เนื่องในวัน“มำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุ ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
12. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญและร่วมเดินริ้วขบวนผ้ำระบฎฯ ในงำนประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
13. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพร ถวำยเครื่องรำชสักกำระพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำ
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563
14. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรี
บรมรำชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ทำควำมสะอำดโรงพยำบำล เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
17. เข้ำร่วมฟังเทศน์มหำชำติเวสสันดรชำดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี
เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

จานวน
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18. เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษำพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เข้ำสู่วิหำรพระทรงม้ำ ภำยในวัดพระมหำธำตุ วรมหำวิหำร
เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2563
19. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เพื่อสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในโอกำสวันสำคัญของชำติไทย ประจำเดือนกรกฎำคม และกิจกร รม
ปฏิญำณตนงดเหล้ำเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563
20. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ ำจุฬำภรณวลั ยลั ก ษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีส วำงควัฒ น
วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำโครงกำรปลูกป่ำ เพื่อป้องกันไฟป่ำ “กิจกรรมปลูกป่ำพรุในพื้นที่พรุควนเคร็ง” เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
21. เข้ ำร่ ว มพิธี ล งนำมถวำยพระพรชัย มงคล และพิ ธีถ วำยสั ตย์ ป ฏิญ ำณเพื่ อเป็น ข้ำ รำชกำรที่ดี และพลั ง ของแผ่ น ดิน เนื่อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระพำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
23. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพั ฒ นำ “เรำท ำควำมดี เพื่ อ ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ ” เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ เมื่ อ วั น ที่
28 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้งแด่พระสงฆ์และสำมเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที 12 สิงหำคม 2563
25. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ถวำยเครื่องรำชสักกำระ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
26. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” ตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่ม
พระบำรมี.....เรำสร้ำงไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ เมื่อวันที 12 สิงหำคม 2563
27. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำประชำรัฐเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563
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28. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระรำชำนุสำวรีย์พระเจ้ำศรีธรรมำโศกรำช ปฐมกษัตริย์ผู้สถำปนำอำณำจักรนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563
29. เข้ำร่วมพิธีถวำยหมฺรับแบบโบรำณ ในงำนประเพณีบุญสำรทเดือนสิบ ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของชำวจังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่
16 กันยำยน 2563
30. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันมหิดล และวันประมงแห่งชำติ เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
31. เข้ำร่วมพิธีกำรเชิญธงชำติและร้องเพลงชำติไทย เนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิ ต ร ณ หอประชุ ม เฉลิ มพระเกีย รติ 7 รอบพระชนมพรรษำ ศำลำกลำงจัง หวัด นรำธิว ำส อ ำเภอเมือ งนรำธิว ำส
จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่ ว มกิจกรรมจิ ตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้ว ยหั ว ใจ” เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณลำนวัฒนธรรม ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดศำสนสถำน” ถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกำสวันคล้ำย
วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณวัดบ้ำนทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อ
วันที่ 18 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนนรำสิกขำลัย
อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟ ถวำยเป็นพระรำชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ สถำนีรถไฟตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
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7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และพิธีถวำยบังคมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรม
รำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่
23 ตุลำคม 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำยำมเช้ำ ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนรำธิวำส อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
9. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศำลำกลำง
จังหวัดนรำธิวำส อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
10. เข้ำร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจำยสินค้ำ นวัตกรรมอำหำรเกษตรปลอดภัยประชำรัฐฯ นรำธิวำส ณ บริเวณตลำดเกษตร หน้ำแขวงกำรทำง
นรำธิวำส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
11. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
12. เข้ำร่วมพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดชัยรัตนำรำม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัด
นรำธิวำส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
13. เข้ำร่ วมกิจกรรม “เรำทำควำมดี ด้วยหั วใจ” เนื่องในวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ” ณ วัดเขำกง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนรำธิวำส (จวนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนรำธิวำส) อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563
15. เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำยำมเช้ำ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อรำชกำรต่ำงๆ ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563
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16. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำชุมชนกำแลตำแป และชุมชนรอบข้ำง” ณ ชุมชนกำแลตำแป ตำบลบำงนำค อำเภอเมืองนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563
17. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ“เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกำสวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ โรงเรียนดำรุสสำลำม
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2562
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ทำควำมสะอำดถนนสำย 42 ตลอดเส้นทำงและบริเวณใกล้เคียง
เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช (วันกองทัพไทย) ณ ตลำดกลำงกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออกจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นรำธิวำส เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกำสครองรำชย์
ครบ 60 ปี พุทธมณฑลจังหวัดนรำธิวำส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” ณ บริเวณโดยรอบศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563
21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี
22. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” จิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ เนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคตชองพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์
อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที 9 มิถุนำยน 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” และบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์บริเวณโดยรอบตลำดบำเละฮิเล
ณ ตลำดบำเละฮิเล อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที 11 กรกฎำคม 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” และบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์โดยรอบมัสยิ ดกลำง จังหวัดนรำธิวำส
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
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25. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ณ เกำะยำว อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
2. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
3. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย น เพื่ อ น้ อ มร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
4. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
“พระปิยมหำรำช”
5. เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพพิธีทอดกฐินและทอดผ้ำป่ำ
6. เข้ำร่ วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสั กกำระ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง
7. เข้ำร่วมในพิธีทำบุญตักบำตร พระสงฆ์สำมเณร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
8. เข้ำร่ ว มพิธีถวำยพำนพุ่มรำชสั กกำระ ถวำยสดุดีและถวำยบังคม เนื่องในโอกำสวันคล้ ำยวันเฉลิ มพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
9. เข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดกำรเสด็จพระรำชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พุทธศักรำช 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวันสถำปนำกองอำสำรักษำดินแดน
12. เข้ำร่วมกิจกรรมวันคนพิกำรสำกล ประจำปี 2563

จานวน
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13. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรสร้ำงบ้ำนให้กับผู้ยำกไร้
14. เข้ำร่วมกิจกรรมตัดเย็บหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ “โครงกำรสภำกำชำดไทย ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID – 19 ด้วยหน้ำกำกอนำมัย
แบบผ้ำ” เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
16. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2563
17. เข้ำร่ วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ ห้องประชุมพญำตำนี ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี อำคำร 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
18. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ยมงคล เนื่ อ งในโอกำสวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็จ พระนำงเจ้ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
19. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำ “วัน แม่แ ห่ ง ชำติ 12 สิ ง หำคม 2563 รั กเอยรัก ลู ก ” เนื่อ งในโอกำสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพัน ปีหลวง ณ สถำนสงเครำะห์เด็กปัตตำนี หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
20. เข้ำร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ เพื่อเหล่ำกำชำดจังหวัดปัตตำนี ” และงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ วัฒนธรรม ของดีเมืองตำนี
และงำนกำชำดจังหวัดปัตตำนี ณ สนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2563
21. เข้ำร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่ อัตลั กษณ์ทำงวัฒนธรรมของดีอำเภอต่ำงๆ ในงำนแสดงสิ นค้ำ วัฒนธรรมของดีเมืองตำนี และ
งำนกำชำดของจังหวัดปัตตำนี ณ ลำนศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562

จานวน
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2. เข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมจิ ตอำสำพั ฒ นำปรั บภู มิ ทัศ น์ ทำควำมสะอำดล ำน้ ำ คู คลอง ถวำยเป็ นพระรำชกุ ศลและน้ อมร ำลึ ก เนื่อ งในโอกำส
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ คลองพังงำ บริเวณที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
3. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิ ต ร เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคต ณ ศู น ย์ ร ำชกำรจั ง หวั ด พั ง งำ ต ำบลถ้ ำน้ ำผุ ด อ ำเภอเมื อ งพั ง งำ จั ง หวั ด พั ง งำ เมื่ อ วั น ที่
13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมกำรแข่งขัน
Phang-nga Beach Trail 2019 ณ อุทยำนเขำลำปี – หำดท้ำยเหมือง อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดมหกรรม “เที่ยวพังงำสุขใจ @ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ณ ห้องนำยเหมือง โรงแรม เลอ เอรำวัณ
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพั ฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ทำควำมสะอำดศำสนสถำน ณ วัดประพำสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้ำง) อำเภอเมืองพังงำ
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมบำรุงรักษำต้นไม้ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงำ และศูนย์รำชกำรจังหวัด
พังงำ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชำติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563
8. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดพังงำ (หลังเก่ำ) อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
9. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำพัฒ นำปรั บ ภูมิ ทัศ น์ ท ำควำมสะอำด ณ สนำมหญ้ำ ส ำนัก งำนวัฒ นธรรมจัง หวัด พัง งำ อำเภอเมื องพัง งำ
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
10. เข้ำร่ ว มพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึ กในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว ณ ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ
(หลังเก่ำ) อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2563
11. เข้ำร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกุศล “ก้ำวคนละก้ำว” เพื่อ 7 โรงพยำบำลภำคใต้ เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563
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12. เข้ำร่วมกำรปล่อยตัว กำรแข่งขันจักรยำนระดับโลก รำยกำร L’ Etape Thailand by Tour de France 2019 ณ บริเวณอนุสรณ์
สถำนสึนำมิ เรือ ต.813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2562
13. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจำปี 2562 ณ วัดนิกรวรำรำม ตำบลตะกั่วป่ำ
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562
14. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน“พระบิดำแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
15. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิ บัติกำร กำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ณ ห้องประชุมนำยเหมือง โรงแรม เลอ
เอรำวัณ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562
16. เข้ำร่วมกิจกรรม จิตอำสำ พัฒนำปรับภูมิทัศน์และทำควำมสะอำด ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงำ อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2562
17. เข้ำร่วมวิ่งกำรกุศล 48 ปี รำมคำแหง Ram Phangnga Run 2019 ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงำ อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในโอกำสวันพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (วันมหำธีรรำชเจ้ำ) ณ บริเวณสวนสำธำรณะ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 60 พรรษำ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
19. เข้ ำร่ ว มพิ ธี วั น สถำปนำมหำวิ ท ยำลั ย รำมคำแหง ครบรอบ 48 ปี ณ บริ เ วณลำนพระบรมอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น รำมค ำแหงมหำรำช
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงำ อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562
20 เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และวันพ่อแห่งชำติ ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
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21. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลอง ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดพังงำ เนื่องในโอกำสวันพ่อแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
22. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงำ ภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” ณ หอประชุมเขำทอย
วิทยำลัยเทคนิคพังงำ เขต 2 อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562
23. เข้ำร่วมโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงำ ณ โรงเรียนอ่ำวกะพ้อ
ตำบลพรุใน อำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562
24. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day #2 ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562
25. เข้ำร่ วมพิธีป ล่อยชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลื อนักท่องเที่ยวทำงทะเล ณ บริเวณท่ำเทียบเรือ ฐำนทัพเรือพังงำ
ทัพเรือภำคที่ 3 อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562
26. เข้ำร่วมโครงกำร “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ณ ถนนสำยวัฒนธรรมตะกั่วป่ำ อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2562
27. เข้ำร่วมกิจกรรมสภำกำแฟสร้ำงมิตรสัมพันธ์ ณ ลำนกลำงศำลำกลำงจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562
28. เข้ำร่วมในพิธีข้อตกลงว่ำด้วยบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือ “สตรีพังงำ นำงฟ้ำอันดำมัน สืบสำนอนุรักษ์ศิลป์ผ้ำถิ่นไทย
ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงำเมืองแห่งควำมสุข ” ณ บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพั งงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่
23 ธันวำคม 2562
29. เข้ำร่ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประจำปี 2562 ณ วัดสำมัคคีธรรม ตำบลแม่นำงขำว
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562
30. เข้ำร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุกำรณ์ธรณีพิบัติภัยสึนำมิ และกิจกรรมเนื่องในงำนวันป้องกันอุบัติภัยแห่งปี ณ สวนอนุสรณ์สถำน
สึนำมิ บ้ำนน้ำเค็ม ตำบลบำงม่วง อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562
31. เข้ ำ ร่ ว มงำนวั น คนพิ ก ำรสำกลจั ง หวั ด พั ง งำ 2562 และร่ ว มประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำรส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563
ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2562
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32. เข้ำร่วมมอบสิ่งของบริจำคออกร้ำนมัจฉำกำชำด “เมืองแห่งควำมสุขและงำนกำชำดจังหวัดพังงำ ประจำปี 2563” ณ บริเวณสนำมหน้ำ
ศำลำกลำงจังหวัดพังงำ (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2563
33. เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำจังหวัดพังงำ ในโอกำสที่จังหวัดพังงำและเหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำได้จัดงำน “เมืองแห่งควำมสุข
และงำนกำชำดจังหวัดพังงำ ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2563
34. เข้ำร่วมเปิดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่
11 มกรำคม 2563
35. เข้ำร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563
36. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนย้อนยุคเสวนำ เรื่อง “นำยเหมือง เมืองพังงำ” ซีซั่น 1 ณ บริเวณจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่
15 มกรำคม 2562
37. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนรำมคำแหง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำร
เฉลิมพระเกียรติ อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
38. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปรั บภูมิทัศน์และทำควำมสะอำด เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ประจำปี 2563 ณ บริเวณ
หน้ำมหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
39. เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้ำนทุ่งละออง
หมู่ที่ 4 ตำบลบำงวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563
40. เข้ำร่วมอำรำธนำศีล สวดมนต์ไหว้พระ ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมำฆบูชำ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง ตำบลท้ำยช้ำง อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
41. เข้ำร่ ว มเป็ น เกีย รติใน “งำนสมโภชมอบทองคำและแห่ พ ระธำตุ” ณ วัดพระธำตุคีรีเขต (วัดลุ่ ม ) ตำบลตะกั่ว ป่ำ อำเภอตะกั่ว ป่ำ
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
42. เข้ำร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีลเจริญจิตภำวนำ พร้อมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมำฆบูชำ ณ วัดประชุมโยธี พระอำรำมหลวง
ตำบลท้ำยช้ำง อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
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43. เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรอบรมจิตอำสำตำมแนวพระรำชดำริ “บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดพังงำ (กศน. จังหวัดพังงำ) ตำบลตำกแดด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่
11 กุมภำพันธ์ 2563
44. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ถนนคนเดิ น ปำกถั ก เมื อ งเก่ ำ ณ บริ เ วณตลำดบ้ ำ นปำกถั ก ต ำบลท่ ำ นำ อ ำเภอกะปง จั ง หวั ด พั ง งำ เมื่ อ วั น ที่
15 กุมภำพันธ์ 2563
45. เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 2
หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
46. เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ตอำสำพัฒ นำ ปรับภู มิทัศ น์ และทำควำมสะอำด ณ โบรำณสถำนเจดีย์เ ขำล้ ำ งบำศ (หลั งโรงเรียนสตรีพั งงำ)
ตำบลท้ำยช้ำง อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
47. เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับดูแลสุขภำพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพังงำ ภำยใต้โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ทำควำมดีเพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์
ณ เรือนจำจังหวัดพังงำ ตำบลท้ำยช้ำง อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
48. เข้ำร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้ ถวำยสักกำระหน้ำพระสำทิสลักษณ์ พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่งสหกรณ์ไทย”
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชำติ ณ หอประชุมศำลำเขำช้ำง ตำบลท้ำยช้ำง อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
49. เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำตำมแนวพระรำชดำริ “บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย” ณ ห้องประชุมเขำทอย วิทยำลัยเทคนิคพังงำ 2
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
50. เข้ำร่ วมเปิ ดงำนประเพณีอนุรักษ์เต่ำทะเล จังหวัดพังงำ ประจำปี 2563 ณ บริเวณชำยทะเลหำดท้ำยเหมือง ตำบลท้ำยเหมือง
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2563
51. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” ณ หอประชุมรำชสี ห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563

จานวน
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52. เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสตรีจิตอำสำให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ำกำกอนำมัย
เพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ ตำบลท้ำยช้ำง อำเภอเมืองพังงำ
จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2563
53. เข้ำร่วมหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงำ และโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัดหรือจังหวัด
เคลื่อนที่ ณ ศำลำเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563
54. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่
ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
55. เข้ำร่วมกิจกรรมรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมคลังอำหำรประจำหมู่บ้ำน/ชุมชน สำหรับมอบให้แก่ประชำชน และ
สำธำรณภัยอื่นในพื้นที่จังหวัดพังงำ ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563
56. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพวงมำลำและกล่ำวสดุดีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ณ หอประชุมรำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
57. เข้ำร่วมบันทึกเสียงคำถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรพิมลลั กษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ
ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2563
58. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ ณ หอประชุม
รำชสีห์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
59. เข้ำร่วมบันทึกเสียงคำถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2563
60. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี....เรำสร้ำงไปด้วยกัน” และกิจกรรมปลูกป่ำ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ณ บริเวณ
นบก้องล้ำน บ้ำนปำกหรำ หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
61. เข้ำ ร่ ว มพิ ธีถวำยเครื่องรำชสั กกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุ ดเที ยนถวำยพระพรชัยมงคล เ นื่อ งในโอกำสวันเฉลิ ม พระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
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62. เข้ำร่วมงำนมอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐำนะยำกจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคพังงำ อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทย และร้องเพลงชำติไทย ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำ เรำทำควำมดี ด้ว ยหั ว ใจ ท ำควำมสะอำดบริเ วณวัด ณ วัดจิ นตำวำส ตำบลต ำนำน อำเภอเมืองพัทลุ ง
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2563
4. เข้ำร่วมกิจกรรมวำงพวงมำลำเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่ว มกิจกรรมจิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัว ใจ พัฒ นำคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทรห้ อย ตำบลท่ำมิหรำ อำเภอเมืองพัทลุ ง
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำด ศำสนสถำน เพื่อถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึก ในพระมหำกรุณำธิคุณ
ในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดลำนแซะ หมู่ที่ 1 ตำบลนำขยำด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562
8. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธ
นิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
9. เข้ำร่ว มกิจกรรมวำงพวงมำลำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
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10. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดบริเวณเส้นทำงรถไฟ ณ สถำนีรถไฟบำงแก้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
11. เข้ำร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
12. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทยและร้องเพลงชำติไทย ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562
13. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. 2562 คลองร่มเมือง – ลำปำ
(คลองท่ำแค) ณ บริเวณริมคลองวัดโพธิ์ตำนำน หมู่ที่ 5 ตำบลตำนำน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทย และร้องเพลงชำติไทย ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2562
15. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร บำเพ็ญกุศลถวำยพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ณ บริเวณหน้ำศำลำจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคัน ตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ตำมโครงกำรพัฒนำคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ บริเวณท่ำเทียบเรือลำปำ
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
17. เข้ำร่วมกิจกรรมเชิญธงชำติไทย และร้องเพลงชำติไทย ณ หน้ำเสำธง ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง (หลังเก่ำ) เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563
18. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช เนื่องในวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ณ หอประชุม
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
19. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยรำชสั ก กำระสมเด็จ พระนเรศวรมหำรำช ในโอกำสวั น คล้ ำยวั น สวรรคต ณ หอประชุ ม จัง หวั ด พั ท ลุ ง เมื่ อ วั น ที่
25 เมษำยน 2563
20. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
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21. เข้ำร่วมโครงกำร หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนน้ำตก หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่ำบอน
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2563
22. เข้ ำร่ ว มโครงกำร หน่ว ยบ ำบัดทุกข์ บำรุง สุ ข สร้ำ งรอยยิ้ม ให้ ประชำชน ณ โรงเรี ยนบ้ำนอ่ำงทอง หมู่ ที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 กรกฏำคม 2563
23. เข้ำร่วมทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ
หน้ำศำลำจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
24. เข้ ำร่ ว มพิธี ถวำยสั ต ย์ป ฏิญ ำณเพื่ อเป็น ข้ำ รำชกำรที่ดี และพลั ง ของแผ่ น ดิน และพิธี ล งนำมถวำยพระพรชัย มงคล เนื่อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
25. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
26 เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ทำบุ ญ ตัก บำตร เฉลิ ม พระเกีย รติ ส มเด็ จพระนำงเจ้ำ สิ ริกิ ติ์ พระบรมรำชินี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั นปี ห ลวง เนื่อ งใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณหน้ำศำลำจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
27. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
28. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเ ฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมเยี่ยมเยือนอ๊ำม (ศำลเจ้ำ) หงอจิ้นหยิน (ท่ำเรือ) ในช่วงงำนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญพระรำชกุศลประกอบพิธีทำงศำสนำ และพิ ธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
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3. เข้ำร่ วมกิจ กรรมทำควำมสะอำดล ำน้ำคลองสำธำรณะ คลองท่ำแครง เขตเทศบำลนครภูเก็ต ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยบังคมหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
6. เข้ำร่วมพิธีวำงศิลำฤกษ์อนุสำวรีย์พระวิชิตสงครำม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ณ วัดวิชิตสังฆำรำม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
22 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบำล
ปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร ข้ ำ วสำรอำหำรแห้ ง แด่ พ ระสงฆ์ แ ละสำมเณร จ ำนวน 89 รู ป เพื่ อ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ลเนื่ อ งใน
วันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำ ร่ ว มพิธีถ วำยพำนพุ่มดอกไม้ กล่ ำวถวำยรำชสดุดี น้อมรำลึ กในพระมหำกรุ ณำธิ คุณ และถวำยบังคมพระบำทสมเด็จ พระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำภูมิทัศน์ ทำควำมสะอำดคูคลอง” เนื่องในวันชำติ วันพ่อแห่งชำติ และวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ คลองบำงใหญ่ (ส่วนแยก) ภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
11. เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ณ บริเวณลำนมังกร หน้ำสำนั กงำน ททท. ภูเก็ต ถึงโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่
9 ธันวำคม 2562

จานวน
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12. เข้ำร่วมงำนสมโภชพระบรมธำตุเ จดีย์เทสรังสี ญำณสัมปันโนนุสรณ์ และพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสำรีริกธำตุ
และพระอัฐิธำตุของ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” “หลวงปู่เสำร์ กันตสีโล” “หลวงตำมหำบัว ” และ“หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ” มำประดิษฐำน
ณ พระอัฐิธำตุเจดีย์เทสรังสี ญำณสัมปันโนนุสรณ์ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศำล) ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
15 ธันวำคม 2562
13. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยรำชสั ก กำระและพิ ธี ถ วำยบั ง คม เนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระเจ้ ำ ตำกสิ น มหำรำช ประจ ำปี 2562 และวั น คล้ ำ ย
วันปรำบดำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ ห้องประชุมมะฮอกกำนี โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต ณ พระบรมธำตุเจดีย์เทสรังสีญำณ สัมปันโนนุสรณ์
(ลำนบัว ชั้น 3) วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศำล) ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563
15. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วำยชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง
พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว และสมเด็จพระนำงเจ้ ำฯ พระบรมรำชินี ประจำปีพุทธศักรำช 2563 ณ วัดท่ำเรือ ตำบล
ศรีสุนทร อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่ วมงำน “งำนตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 “ ประจำปี 2563 ณ สวนเฉลิ มพระเกียรติ 72 พรรษำ มหำรำชินี
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563
17. เข้ำร่วมโครงกำรวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ “วันมำฆบูชำ” จังหวัดภูเก็ต และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดวิชิตสังฆำรำม
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
18. เข้ำร่ วมกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำ ทำควำมสะอำดสถำนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน สนองแนวพระรำชดำริ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ ำ
เจ้ ำอยู่ หั ว “เรำทำควำมดี เพื่อ ชำติ ศำสน์ กษั ตริ ย์ ” ณ คลองมุ ด ง บ้ำ นบ่ อแร่ ตำบลวิ ชิต อ ำเภอเมื องภูเ ก็ต จัง หวั ดภู เก็ ต เมื่ อวั น ที่
24 กุมภำพันธ์ 2563
19. เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมรณรงค์รัก ษำควำมสะอำดในแหล่ งท่อ งเที่ ยว ชุมชนและสถำนศึก ษำ ครั้ง ที่ 2/2563 ณ บริเวณหำดศิล ำพัน ธ์
ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
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20. เข้ำร่วมพิธีประดิษฐำนรูปหล่อสำริดพระยำวิชิตสงครำม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ณ วัดวิชิตสังฆำรำม ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยสักกำระพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำร
ช่ำงไทย” เนื่ องในวันมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ ณ ห้ องประชุมอำคำรฝึ กอบรม สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน 21 ภูเก็ต เมื่อวันที่
2 มีนำคม 2563
22. เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในงำนสดุดีท้ำวเทพกษัตรี ท้ำวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ณ สวนพระพุทธศำสนำ วัดม่วงโกมำรภัจจ์ ตำบลเทพ
กษัตรี อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2563
23. เข้ำร่วมกิจกรรมอุปสมบถหมู่ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ท้ำวเทพกษัตรี ท้ำวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ณ วัดเทพวนำรำม (วัดม่ำหนิก)
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563
24. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์
ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
25. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
26. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่ องในวันคล้ำยวันสวรรคต ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2563
27. เข้ำ ร่ ว มพิธี ล งนำมถวำยพระพรชัย มงคล เนื่อ งในโอกำสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็ จพระนำงเจ้ำ สุ ทิด ำ พั ช รสุ ธ ำพิม ลลั ก ษณ
พระบรมรำชินี ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
28. เข้ำร่วมโครงกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ณ บริเวณท่ำเทียบเรือ AA Marina ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563

จานวน
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29. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพระรำชทำน “เรำท ำควำมดี เพื่ อ ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ ” กิ จ กรรมจิ ต อำสำ “พั ฒ นำสวนสำธำรณะ
เฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี ณ สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
3 มิถุนำยน 2563
30. เข้ำร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ ลำนอำชีวะสัมพันธ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
31. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำ “ทำควำมสะอำดโรงพยำบำลวชิระภูเก็ ต ” เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ บริเวณเต็นท์ลำนม่วง – ขำว มุมอำคำรอุบัติเหตุ โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
32. เข้ำร่ วมกิจกรรมรณรงค์ รักษำทำควำมสะอำด ในแหล่ งท่องเที่ยว ชุมชน และสถำนศึกษำ ณ บริเวณหำดแหลมหงำ ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563
33. เข้ำร่วมกิจกรรม “ทำควำมสะอำด ย่ำนกำรค้ำ /ตลำดชุมชน ถนนพัฒนำท้องถิ่น – ตลำดวงเวียนเมืองทอง” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
และน้ อมร ำลึ ก ในวั น สมเด็จ พระนำรำยณ์ ม หำรำช ณ สวนศรี ภูว นำถ หมู่ ที่ 1 ต ำบลวิ ชิ ต อ ำเภอเมือ งภู เ ก็ต จั งหวั ด ภู เก็ ต เมื่ อ วั น ที่
17 กรกฎำคม 2563
34. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมรณรงค์ รั ก ษำควำมสะอำด ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ชุ มชน และสถำนศึก ษำ ณ บริ เ วณหำดทรำยแก้ว ต ำบลไม้ ข ำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2563
35. เข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพิทักษ์ ศำสนสถำน ระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ” ณ วัดโสภณวนำรำม (วัดป่ำคลอก) ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563
36. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ปลูกป่ำชำยเลน เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ พื้นที่ป่ำชำยเลน สวนสำธำรณะสะพำนหิน ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2563
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37. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
38. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ย มงคล และพิ ธี ถ วำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณเพื่ อ เป็ น ข้ ำ รำชกำรที่ ดี ข องแผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภูเก็ต ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที 28 กรกฎำคม 2563
39. เข้ำร่ ว มพิธีทำบุ ญตัก บำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่ อ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2563
40. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ถวำยพระรำชกุศล และถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
41. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำงศำสนำมหำมงคลถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินี นำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัย รำชภัฎ ภูเก็ต ตำบลรัษฏำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
42. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ยมงคล เนื่ อ งในโอกำสวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็จ พระนำงเจ้ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฏำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
43. เข้ำร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
44. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมจิต อำสำ “วัน แม่แ ห่ งชำติ 12 สิ ง หำคม 2563 รั กเอยรั กลู ก ” เนื่องในโอกำสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็ จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล ตำบลป่ำคลอก อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
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ยะลำ

ผลการดาเนินงาน
45. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำส มเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฏำ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
46. เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ “ภำยใต้
โครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ” ณ ป่ำชำยเลนบ้ำนหมำกปรก ตำบลไม้ขำว อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2563
47. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ” ภำยใต้กิจกรรม “ทำควำมสะอำดและปรับภูมิทัศน์ ”
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมรำชชนก ณ บริเวณสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
1. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพวงมำลำและถวำยบั ง คม เนื่ อ งในพิ ธี บ ำเพ็ ญ กุ ศ ลและน้ อ มร ำลึ ก เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตพระบำทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก เทศบำลนครยะลำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธี วำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
5 ธันวำคม 2550 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
3. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ ภูมิทัศน์ทำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบศำลหลักเมือง ณ ศำลหลักเมือง อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
4. เข้ำร่ วมพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร “วัน ชำติ และวั นพ่ อแห่ งชำติ ” ณ หอประชุ มเฉลิ ม พระเกี ยรติ 80 พรรษำ 5 ธัน วำคม 2550
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
5. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประกำศเจตนำรมณ์ในงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) “yala bikers ไม่เอำคนโกง” ณ ลำนวัฒนธรรม
สัมพันธ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562
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6. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมในช่ ว งพระรำชพิ ธี เ สด็ จ พระรำชด ำเนิ น เลี ย บพระนครโดยขบวนพยุ ห ยำตรำทำงชลมำรค เนื่ อ งในพระรำชพิ ธี
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่ วมกิจกรรมโครงกำรส่ งเสริมพยุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิ มพระเกียรติ
80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ณ บริเวณพระบรม
รำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563
9. ร่ ว มเฝ้ ำ ฯรั บ เสด็จ ฯสมเด็จ พระกนิ ษ ฐำธิร ำชเจ้ ำ กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี ณ สนำม ฮ.ชั่ ว ครำว
บ้ำนคอกช้ำง ตำบลแม่หวำด อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
10. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพำนพุ่ ม ดอกไม้ ส ด ในวั น มำตรฐำนฝี มื อ แรงงำนแห่ ง ชำติ ประจ ำปี 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม เชอ-รำ อำคำร 24
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
11. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมจิตอำสำพัฒ นำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ ำฯ พระบรมรำชินี ณ ฟำร์มตัว อย่ำงฯ
บ้ำนซำเมำะ (วังพญำ – ท่ำธง) อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
12. เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมจิ ตอำสำ พัฒ นำทำควำมสะอำดโรงพยำบำล เนื่อ งในโอกำสวั นคล้ ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ โรงพยำบำลยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
13. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อำเภอยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
14. เข้ำร่ วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสั ตย์ปฏิญำณ เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลั งของแผ่ นดิน เนื่องในวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หั ว ณ หอประชุ มเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิ ทยำลั ย รำชภัฏ ยะลำ อำเภอยะลำ
จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
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15. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อำเภอยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
15. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงสิริกิติ์
พระบรมรำชินี นำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 2 จังหวัดยะลำ ตำบลบุดี อำเภอเมื องยะลำ
จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
16. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัย รำชภัฏยะลำ
อำเภอยะลำ จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้ ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้กรอบแนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อ
กำรทุจริต” ของจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
1. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีตักบำตร และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนหน้ำพระบรม
รำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สวนสำธำรณะเทศบำลนครหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่
23 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ อำคำรหอประชุมอเนกประสงค์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยสงขลำ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
4. เข้ำร่วมสวดมนต์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลำ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
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5. เข้ำร่วมพิธีทำบุญ ตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร “วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ” ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่
5 ธันวำคม 2562
6. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร “วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ” ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหำวชิรำวุธ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
7. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองสำโรง ถวำยพระรำชกุศลและน้อมรำลึก ณ คลองสำโรง ตำบลบ่อยำง อำเภอเมืองสงขลำ จัง หวัด
สงขลำ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมสงขลำเมืองสะอำดรำษฎร์รัฐร่วมใจฯ ณ ศำลำไทย หำดสมิหลำ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหำวชิรำวุธ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัด
สงขลำ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
10. เข้ำร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำทั่วประเทศ ณ ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ ตำบลเขำรูปช้ำง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562
11. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมในช่ ว งพระรำชพิ ธี เ สด็ จ พระรำชด ำเนิ น เลี ย บพระนครโดยขบวนพยุ ห ยำตรำทำงชลมำรค เนื่ อ งในพระรำชพิ ธี
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหำวชิรำวุธ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่
12 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์บ้ำนเขำวัง ตำบลคลองกวำง อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่
13 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วมกิจกรรม “พิธีประกำศเจตนำรมณ์ชำวสงขลำร่วมกัน ทำควำมดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก และรณรงค์กำรงดแจก
ถุงพลำสติกหูหิ้วในห้ำงสรรพสินค้ำ” ณ ศูนย์กำรค้ำไดอำน่ำคอมเพล็กซ์ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562
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14. เข้ำร่วมกิจกรรม “พิธีประกำศเจตนำรมณ์ชำวสงขลำร่วมกัน ทำควำมดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก และรณรงค์กำรงดแจก
ถุงพลำสติก” ณ เวทีกิจกรรม ถนนคนเดิน เทศบำลสงขลำ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2563
15. เข้ำร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันที่ 28 ของเดือน ถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร
เทพวรำงกูร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลำ ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษำ เนื่องในเทศกำลอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ จังหวัดสงขลำ ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยำ อำเภอเมือง
สงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563
17. เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำ และป้องกันไฟป่ำ ณ โรงเรียนเกำะแต้วพิทยำสรรค์ ตำบลเกำะแต้ว อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
18. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ บำเพ็ญประโยชน์ “Big Cleaning Day” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดสงขลำ และบริเวณสถำนที่จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอ
เมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
19. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บำตร เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ณ บริ เ วณหน้ ำ พระพุ ท ธ
ศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
20. เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัด
สงขลำ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ วำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ
พระวชิ รเกล้ ำเจ้ ำอยู่ หั ว เนื่ องในโอกำสวั นเฉลิ มพระชนมพรรษำ ณ หอประชุ มจั งหวั ดสงขลำ อ ำเภอเมื องสงขลำ จั งหวั ดสงขลำ เมื่ อวั นที่
28 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้ำพระพุทธศรีสงขลำนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
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23. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจังหวัดสงขลำ อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
1. เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำและพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุม 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่ วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึ กในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่ ว มพิธีทำบุ ญตักบำตร บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึ ก เนื่องในวันคล้ ำยวันสวรร คตพระบำทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว
ณ สำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ว ำงพวงมำลำ และถวำยบั ง คมเบื้ อ งหน้ ำ พระบรมรำชำนุ ส ำวรี ย์ พ ระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว เนื่ อ งใน
วันปิยมหำรำช ประจำปี 2562 ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ ค่ำยสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 5 อำเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
5. เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหำรำช ประจำปี
2562 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
6. เข้ำร่วมทำบุญกฐินสำมัคคี ณ ที่พักสงฆ์ธงชัยภำวนำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562
7. เข้ำร่ ว มพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ส ด เนื่องในวัน “พระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ อำคำรเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษำ
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
8. เข้ำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร “วันชำติ” “วันพ่อแห่งชำติ” เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
9. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เนื่องใน “วันพ่อแห่งชำติ” ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
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10. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภำวนำ เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ณ วัดชนำธิปเฉลิ ม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
11. เข้ำร่วมงำน “วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)” ภำยใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต ณ อำคำร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562
12. เข้ำร่ วมกิจ กรรมในช่วงพระรำชพิ ธีเสด็จพระรำชดำเนินเลี ยบพระนครโดยขบวนพยุห ยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
13. เข้ำร่วม “โครงกำร พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุ ข” ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกำสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก ณ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562
14. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมเนื่องในวันคนพิกำรสำกลจังหวัดสตูล ประจ ำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำง
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562
15. เข้ำร่ ว มกิจ กรรมมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563
16. เข้ำร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก คฤหำสน์กูเด็น พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และพัฒนำภูมิทัศน์
ทำควำมสะอำด เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณริมคลองมำบัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
18. เข้ำร่วมโครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ต้นตะเคียนทอง จำนวน 2,000 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำชำยเลนจังหวัดสตูล
ตอนที่ 4 บ้ำนบันนังปุเลำ หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
19. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ บริเวณ
หน้ำสำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
20. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ถ วำยพระพรชั ย มงคล และพิ ธี ถ วำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณเพื่ อ เป็ น ข้ ำ รำชกำรที่ ดี และพลั ง ของแผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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สุรำษฎร์ธำนี

ผลการดาเนินงาน
21. เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัย มงคล เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563
22. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีน ำถ พระบรมรำชชนนีพันปีห ลวง ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่
12 สิงหำคม 2563
23. เข้ำร่ว มให้ควำมรู้กำรใช้สื่อ Social “โครงกำรสำนสัมพันธ์ ครอบครัวชุมชนมีสุข ” ของกลุ่มแม่บ้ำนตันหยงพัฒนำ ณ โรงเรียน
บ้ำนตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2563
24. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก (วันมหิดล)
ณ โรงพยำบำลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563
1. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562
2. เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนประเพณีชักพระ ทอดผ้ำป่ำ และแข่งเรือยำว จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562
3. เข้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2562
4. เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้
ตอนบน ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
5. เข้ำร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ ถวำยรำชสดุดี และกล่ำวคำสดุดีพระเกียรติคุณต่อหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันมหำธีรรำชเจ้ำ ประจำปี 2562 ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 6 โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
6. เข้ำร่ ว มพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันคล้ ำยวัน พระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร
มหำภู มิพลอดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร และวั นพ่อแห่ งชำติ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตำปี อำเภอเมืองสุ รำษฎร์ธ ำนี จั งหวั ด
สุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562

จานวน
กิจกรรม
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7. เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้สดและถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพล อดุล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และวันพ่อแห่ งชำติ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตำปี อำเภอเมืองสุ รำษฎร์ธ ำนี จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2562
8. เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี “วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้ตอนบน
ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563
9. เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวำยพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำ ชชนนีพันปีหลวง
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ วัดพัฒนำรำม พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
10. เข้ำร่ ว มกำรอบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำ ยประชำสั งคมต่อต้ำนกำรทุจริต ด้ว ยวิธีวัฒนธรรม
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ณ โรงแรมบรรจุบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนำคม 2563
11. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้
ตอนบน ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563
12. เข้ำร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ณ ห้องโถง ศำลำกลำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (หลังใหม่) ชั้น 1 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภำคม 2563
13. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชัย มงคลสมเด็ จพระนำงเจ้ำ สุ ทิ ดำ พัช รสุ ธ ำพิ มลลั กษณ พระบรมรำชิ นี เนื่อ งในโอกำสวัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษำ ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้ตอนบน ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563
14. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” จิตอำสำพัฒนำโรงพยำบำลกำญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ณ โรงพยำบำลกำญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ตำบล
พลำยวำส อำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
15. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตำปี อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563

จานวน
กิจกรรม
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16. เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบ 105 ปี กำรพระรำชทำน
นำม “สุรำษฎร์ธำนี” ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 6 โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ ตำบลท่ำข้ำม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563
17. เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 899,999 ตัว เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตำปี
อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
18. เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ล งนำมถวำยพระพรชั ยมงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จพระนำ งเจ้ ำสิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ อำคำรศูนย์กลำงกำรประชุมสัมมนำภำคใต้ตอนบน ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563
รวม

จานวน
กิจกรรม

1512

