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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏบิัติการ การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านกังานสถติิแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดอืนแรก (ตลุาคม 2560 – มีนาคม 2561)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE 

 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

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

1. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เห็นแก่ประโยชนสสาธารณะ 

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

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตรส 

ยุทธศาสตรสที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตรสที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตรสที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ยุทธศาสตรสที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุตามเป้าประสงคสที่ก าหนด ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม 
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 

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

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

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(ปชส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

สลก.(ปชส./
กกจ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

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

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

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอรสด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
55 หน่วยงาน 

 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคสในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./ปชส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

55 กิจกรรม 
 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกตสหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

สลก.(กนต.)/
พร. 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

พร./สลก.
(กคธ). 

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

2 เครือข่าย 
 

ศูนยส/ส านัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

พร./สลก.
(กคธ.) 

 

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

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

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

พร./สลก.
(กคธ.) 



- 5 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธสที่ 1 พัฒนากลไกการก าหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกรและต่อสาธารณชน 
กลยุทธสที่ 2 เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
ปชส.)/พร. 

 
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณส 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ./
ปชส.)/ศท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธสที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

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

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

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

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
 
-กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง
เป ็นผู ้ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนชอบด้วย
ความืื่อสัตยสสุจริต 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 

ปีละครั้ง 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 

สลก.(กกจ.) 
 
 

สลก.(กคธ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
ก าหนดในแผน 

 

ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธสที่ 1 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตรสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) 
ของประเทศไทย 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 70 ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) สรุปได้ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

1.โครงการ สสช. ปันรัก 
ปันสุข 

1.จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

สลก.(ปชส.) อย่างน้อย
ปีละ 

2 กิจกรรม 
 

1 กิจกรรม 1. กิจกรรม ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท 
ธนารักษสพัฒนาสินทรัพยส จ ากัด ณ ศูนยส
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 

2. โครงการ เสริมสร้ า ง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

สลก.(ปชส./
กกจ.) 

อย่างน้อย
ปีละ 

4 กิจกรรม 

6 กิจกรรม 2.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
2.2 เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.บูรณาการและเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร  ใน
การผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่
ทนและไม่ เ พิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่ วมต้ านทุ จ ริ ต ในทุ ก
รูปแบบ 

2.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย
ราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
2.4 พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 
2.5 งานพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 
2.6 งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรียส พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงมหาราช วันที่ 
17 มกราคม 2561 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้
ด าเนินการจัดท าบอรสด
“NSO โปร่งใส” 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

อย่างน้อย 
55 

หน่วยงาน 
 

51 
หน่วยงาน 
(แยกเป็น
ส่วนกลาง 

2 หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค 

49 
หน่วยงาน) 

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

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคส
ในเรื่ อง วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่ อรณรงคส ใน
เ รื่ อ ง วิ นั ย  คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ป้องกันการทุจริต 
 

สลก.(กนต./
กคธ./ปชส.) 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

7 ช่องทาง 4.1 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1) เรื่องเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
และป้องกันการกระท าผิดวินัย แก่
บุคคลในส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือน
ละ 1 ครั้ง 
2) โปสเตอรส เรื่อง ค่านิยมการให้และ
รับของขวัญในช่ วง เทศกาลปี ใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3) โปสเตอรส เรื่อง “ปิดปุ่มโปง” เดือน
ละ 1 ครั้ง 
4) โปสเตอรสเผยแพร่เนื่องในวันส าคัญ
ทา งพระ พุทธศาสนา  ไ ด้ แ ก่  วั น
มาฆบูชา และวันวิสาขบูชา 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

4.2  เผยแพร่ ใน เว็บ ไืตส  nso.go.th 
เว็บไืตส webintranet.nso.go.th และ
เว็บไืตส ethics.nso.go.th 
4.3 ปิดประกาศท่ีบอรสด NSO โปร่งใส 
4.4 เผยแพร่ใน Facebook NSO 
Stopcorruption 
4.5 ปิดประกาศที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
4.6 จัดท า Backdrop และ Roll up 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 

1) การปรับฐานความคิด แก้ทุจริตต้อง
คิดเป็น 
2) ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการให้หรื อรับของขวัญหรือ
ประโยชนสอื่นใด 
4) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

5) แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2552 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชนสทับื้อน 
7) จรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ       

4 . 7  จ ัด ร า ยก า รว ิทย ุ“ท ุจ ร ิต รู ้ท ัน 
ป้องกันได้”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมอุตุนิยมวิทยา ในระบบ AM ความถี่ 
1287 KHz เวลา 12.30-13.00 น. 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ
วันที่ 14 กุมภาพันธส 2561 

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

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

55 
กิจกรรม 

 

247 
กิจกรรม 

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

6.โครงการประยุกตสหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

1 ครั้ง 6. จัดอบรมหลักสูตรการด าเนินชีวิตด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน 85 คน ณ ห้องประชุม 401 
และ 402 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

7.โครงการอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร “การ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย แ ล ะ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่” 

สลก.
(กนต.)/พร. 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

- (ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก) 

8.โครงการอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วย งานภาครัฐ” 
 

สลก.(กคธ.) อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 8. จัดอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เชื่ อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของ
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้แก่คณะท างานประ เมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการ
ด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และผู้ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2561 จ านวน 45 คน 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

9.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ท ุจ ร ิต ใ ห ้เ จ้ าหน้ า ที่ ใ น
องคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจร ิต
ให้เจ้าหน้าที่ในองคสกร 

พร./สลก.
(กคธ). 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

2 ครั้ง 9.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่  4 
ให้แก่ ข้าราชการระดับอาวุโส ช านาญ
การ และช านาญงาน ที่ด ารงต าแหน่ง 
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผอ.กลุ่มวิชาการ
สถิติ และวางแผน ณ ห้องอบรม 4    
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  วันที่  27 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560  
9.2 จัดอบรมหลักสูตรการด าเนินชีวิตด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน 85 คน ณ ห้องประชุม 401 และ 
402 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  

10.โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย” 

10.จ านวนเครื อข่ าย
ภาย ใต้ โ ค ร งการ  “1 
หน่วยงาน 1 เครือข่าย” 

ศูนยส/ส านัก 2 
เครือข่าย 

 

- (ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก) 

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

11.จ านวนครั้งของการจัด
โครงการให้ ความรู้ แก่
เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้าน
ต้านโกง” 

สลก.(กคธ.) อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

- (ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

12.โครงการให้ความรู้กับ
เครือข่าย “ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการ
ให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ 

พร./สลก.
(กคธ.) 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

- (ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก) 

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

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

พร./สลก.
(กคธ.) 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

- (ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในองคสกร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัด
โครงการประกาศเจตนารมณส 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 
 
 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
ปชส.)/พร. 

 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

1 ครั้ง 1.1 ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ร่วมกันประกาศเจตนารมณส สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอท าดี เ พ่ือแผ่นดิน ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต” เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธส  
พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

 1.2 นายภุชพงคส  โนดไธสง  
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ    
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรสรัปชันสากล 
(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance  คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต” ณ ห้องแกรนดส ไดมอนดส 
บอลรูม ศูนยสการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี โดยมี พลเอกประยุทธส 
จันทรสโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
พิธี โดยในงาน นายกรัฐมนตรีได้กล่าว
ประกาศ เจตนารมณสในการต่อต้านการ
คอรส รั ปชั น พร้ อมกับมอบรางวั ลแก่
หน่วยงานที่มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2559-
2560 (ITA Awards) และรางวัลการ
ประกวดค าขวัญ “Zero Tolerance คน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”เพ่ือให้ เกิด
กระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตทุก
รูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้  และ     
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

2.โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณสตามช่องทาง
ต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณส 

สลก.(กคธ./
ปชส.)/ศท. 

 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

8 ช่องทาง 2. มีการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

2.1 เว็บไืตสส านักงานสถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 
2.2 เว็บอินทราเน็ตส านักงานสถิติ
แห่งชาติ webintranet.nso.go.th 
2.3 เว็บไืตสกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ethics.nso.go.th 
2.4 เว็บไืตสโพสตสทูเดยส และเว็บไืตส
ไทยแลนดสพลัส 
2.5 Facebook : Nso Stopcorruption 
2.6 Facebook : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
2.7 Youtube : NSO 
2.8 รายการวิทยุ “ทุจริตรู้ทัน ป้องกัน
ได้” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียกรม
อุตุนิยมวิทยา ในระบบ AM ความถี่ 
1287 KHz  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

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

1.จัดท านโยบาย/มาตรการ 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่
ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ใ นองคสกร
ทราบและถือปฏิบัติ 
 

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

สลก.(กคธ.) 
 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 
 

2 ช่องทาง 1. จัดท าประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่องนโยบาย/มาตรการ เ พ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่
องคสกรถือปฏิบั ติ  และเผยแพร่ทาง
ช่องทาง ดังนี้ 

1.1 เผยแพร่ในเว็บไืตส www.nso.go.th 
1.2 เผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th 

2.โครงการยกย่องเชิดชู
คนดีศรี สสช. 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 
 
 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการยกย่อง
คนดีศรี สสช. 

 
 
 

สลก.(กกจ.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรื อนดี เด่ น  ของส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ  ประจ าปี  พ .ศ. 2561 ืึ่ ง 
ผู้ ได้ รั บการคัดเลื อกเป็นข้ าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 2 ราย ได้แก ่
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมคัดเลือกบุคคล
เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ืื่อสัตยสสุจริต 
 

 
 
 
 
 
 

สลก.(กคธ.) 

 
 
 
 

 
 
ปีละครั้ง 

 
 
 
 

 
 

1 ครั้ง 

-นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน กลุ่มประชาสัมพันธส 
ส านักงานเลขานุการกรม 

-น า ง ส า ว น ภั ส ส ร  ห อ ม ว ง ศส 
นักวิชาการสถิติ ช านาญการพิเศษ กลุ่ม
สถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม  
2.2 ด าเนินการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความืื่อสัตยสสุจริต ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ืึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้ประพฤติปฏิบั ติตนชอบด้วยความ
ืื่อสัตยสสุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 1 ราย ได้แก ่

- นายอุทัย เลิศวิจิตรสกุล 
นั ก จั ด ก า ร ง า น ทั่ ว ไ ป ช า น าญ ก า ร           
กลุ่มสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม 

3.ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของ
บุ คลากร ในการปฏิบั ติ
หน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้ งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

ปีละครั้ง 
 

1 ครั้ง 3. จัดท าการืักื้อมความเข้าใจ เรื่อง 
ข้อปฏิบั ติ ว่ าด้ ว ยการป้ องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนและแบบฟอรสมการ
จั ดท า  ผท .  ป ร ะจ า ปี ง บประมาณ      
พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครอง
จ ริ ย ธ ร ร ม  ที่  1 0 . 9 / ( 6 0 / 3 4 )  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธส 2561 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

4.การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

4.ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

สลก.(กยง.) 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(ณ วันที่  30 กันยายน 2560) โดย
ประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ทุกกอง/ศูนยส  และภาพรวมของทั้ ง
หน่วยงาน และจัดท าแบบ ปอ.1, ปอ.2, 
ปอ.3 เสนอต่อปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เรียบร้อยแล้ว 

5.แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

5.ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

ตส. รายงานผล
การตรวจสอบ
ในแต่ละ 

เรื่องตามที่
ก าหนดใน

แผน 

 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 
2561) รวม 6 เรื่อง 

1) รายงานผลการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

2) รายงานผลการตรวจสอบสารสนเทศ 
3) รายงานผลการตรวจสอบการใช้

ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 

4) รายงานผลการตรวจสอบการใช้
ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง 

6) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน ผลการด าเนินการ 

1.ยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

ร้อยละ 70 - 1. เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ใช้เครื่องมือใน
กา ร วั ด  3  เ ครื่ อ ง มื อ  คื อ  Internal 
External และ Evidence-base ส าหรับ
ผลการประเมิน ITA ส านักงาน ป.ป.ท. 
จะรายงานผลการประเมิน ITA ใน
ภาพรวม ในวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีทั้งหมด 13 โครงการ/
กิจกรรม 13 ตัวชี้วัด มี 5 โครงการ คือ โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่”, โครงการ “1 หน่วยงาน 
1 เครือข่าย”, โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง”, โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และโครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชนสทับื้อน (Conflict of Interest)” ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต มีทั้งหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม  
1 ตัวชี้วัด ส าหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ผลคะแนนใน
ภาพรวม ส านักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2561 

ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยน าโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรส การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาปรับให้เข้ากับยุทธศาสตรสที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ืึ่งผู้อ านวยการส านักงานสถิติ
แห่งชาติได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่ในเว็บไืตส ethics.nso.go.th  แผนกลยุทธส/
แผนปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – ตุลาคม 2561) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานเลขานุการกรม จึงขอให้ศูนยส/กอง/
กลุ่มข้ึนตรง ผสช./กลุ่มใน สลก. และส านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธสที่ ๑ ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตนและผลประโยชนสส่วนรวม 
กลยุทธสที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๓ ประยุกตสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธสที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
1.ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองคสกรให้มี
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสส่วนตน
และผลประโยชนสส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
2.บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในองคสกร  ในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

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

อย่างน้อยปีละ 
2 กิจกรรม 

 

สลก.(ปชส.) 

2.โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส 
 
 

2.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกฯ 
 

อย่างน้อยปีละ 
4 กิจกรรม 

สลก.(ปชส./
กกจ.) 

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

3.จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบอรสด“NSO โปร่งใส” 

อย่างน้อย 
55 หน่วยงาน 

 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3.เจ้าหน้าที่ในองคสกรไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุก
รูปแบบ 

4.โครงการจัดท าสื่อรณรงคสในเรื่อง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 

4.จ านวนช่องทางการเผยแพร่สื่ อ
รณรงคสในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 
 

อย่างน้อย               
2 ช่องทาง 

สลก.(กนต./
กคธ./ปชส.) 

5.โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

55 กิจกรรม 
 

ศูนยส/ส านัก 
สถิติจังหวัด 

6.โครงการประยุกตสหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 

6.จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

พร./สลก.
(กคธ.) 

7.โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่” 

7.จ านวนครั้งของการจัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม”่ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

สลก.(กนต.)/
พร. 

 

8.โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

8.จ านวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
 
 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ใน
องคสกร 

9.จ านวนครั้งของการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

พร./สลก.
(กคธ). 

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

2 เครือข่าย 
 

ศูนยส/ส านัก 

11.จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในองคสกร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตู
บ้านต้านโกง” 

11.จ านวนครั้งของการจัดโครงการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองคสกร ภายใต้
แนวคิด “เคาะประตูบ้านต้านโกง” 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ.) 

12.โครงการให้ความรู้กับเครือข่าย 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
 

12.จ านวนครั้งของโครงการให้ความรู้
กับเครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

พร./สลก.
(กคธ.) 

 

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

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

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

พร./สลก.
(กคธ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธสที่ 1 พัฒนากลไกการก าหนดให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกรและต่อสาธารณชน 
กลยุทธสที่ 2 เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในองคสกรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองคสกร 
 
2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

1.โครงการประกาศเจตนารมณส “สุจริต
ตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

1.จ านวนครั้งของการจัดโครงการประกาศ
เจตนารมณส “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี
เพ่ือแผ่นดิน” 

อย่างน้อย               
ปีละครั้ง 

 

สลก.(กคธ./
กชอ./กสบ./
ปชส.)/พร. 

 
2.โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณส
ตามช่องทางต่างๆ 

2.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณส 

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ./
ปชส.)/ศท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธสที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธสที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

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

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

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

อย่างน้อย                
2 ช่องทาง 

 

สลก.(กคธ.) 
 

2.โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช. 
 
-กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 
 
-กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง
เป ็นผู ้ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนชอบด้วย
ความืื่อสัตยสสุจริต 
 
 
 

2.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช. 

 
 

ปีละครั้ง 
 
 

ปีละครั้ง 

 
 

สลก.(กกจ.) 
 
 

สลก.(กคธ.) 
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เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3.ทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชนสทับื้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3.จ านวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื ่องการป้องกันการมี
ผลประโยชนสทับื้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ปีละครั้ง 
 

สลก.(กนต./
กคธ.) 

4.การประเมินผลการควบคุมภายใน 4.ระดับความส าเร็จในการจัดท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ 100 สลก.(กยง.) 
 

5.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 5.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใน 

แต่ละเรื่องตามที่
ก าหนดในแผน 

 

ตส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 30 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธสที่ 1 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตรสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) 
ของประเทศไทย 
 

เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

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

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 70 ศูนยส/ส านัก 
สลก.(กคธ.) 

 

 
 
 
 
             
            
        
 
     

(นางสุดารัตนส  ขวัญดี) 
ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะหส 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 

สรุปโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

 
ศูนย์/กอง/ 

ส านักงานสถิติจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับความส าคัญของวันมาฆบูชา 1 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

2. เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ เพ่ือปลูกจิตส านึกเป็นข้าราชการที่ดี 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายชุดไทยเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 

3 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

1 

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ท าบุญ ตักบาตร 1 
กองสถิติเศรษฐกิจ ๑. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์ราชการฯ  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 1 
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ 1. เข้าร่วมกิจกรรม สสช. ปลกูป่าชายเลน ณ บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2561 1 
กองบริหารจัดการระบบสถิติ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”       

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
3. ร่วมบริจาคเงิน และเข้าร่วมกิจกรรม สสช. ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2561 
4. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรม สสช.ปันรัก ปันน้ าใจ ณ บ้านพักคนชราลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

4 

นนทบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรม “วันร่วมใจท าความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 1 
ปทุมธานี 1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ เนื่องในวันมาฆบูชา 1 
นครปฐม ๑. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันคล้าย     
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

3 
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ศูนย์/กอง/ 

ส านักงานสถิติจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

สมุทรสาคร 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2560 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 

3 

อ่างทอง 1. เข้าร่วม “กิจกรรมกวาดลานวัด” ณ วัดอ่างทองวรวิหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 1 
ลพบุรี ๑.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวังท าความสะอาดโบราณสถาน ณ พิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท าบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวณะ  ณ สังเวชนียสถานปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าน้อย เมื่อวันที่ ๑๒  
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีบรวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีท าบุญ ตักบาตร ณ พิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีท าบุญ ตักบาตร วันข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

5 

สิงห์บุรี ๑. เข้าร่วมด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ท าความสะอาด 
ศาสนสถาน” เนื่องในวันมาฆบูชา 
๒. เข้าร่วมโครงการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี”  โดยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2 

สระบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าบอร์ดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันมาฆบูชา วันส าคัญทางศาสนา ณ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี 1 
ชลบุรี 1. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือปลูกจิตส านึกเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันแต่งกายชุดไทยเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 1 
ตราด ๑. เข้าร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาท าดีถวายพ่อ ณ สนามหลวงจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒. เข้ารว่มพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย ์
รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขของพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์การกุศล  “๗๗ จังหวัด รวมใจ....เทศน์การกุศล เพ่ือเยาวชนไทย” ณ วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด     
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

7 
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ศูนย์/กอง/ 

ส านักงานสถิติจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

๖. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตรทุกวันพุธ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมือง         
จ.ตราด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
๗. เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสิง จ.ตราด เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     

ปราจีนบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต 
และปรับเปลี่ยนจิตส านึก ความคิดให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ 

1 

กาญจนบุรี 1.เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 
2.เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 
เดือนธันวาคม 2560 
3.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
4.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
5.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

5 

สุพรรณบุรี 1. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าทุกเดือน มุ่งเน้นเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้น าหลักการ
ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับ
สิ่งที่มีเป็นการป้องกันการทุจริต 
3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน ประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งน าอาหาร หนังสือ สิ่งของเล็กๆน้อยๆ           
แจกประชาชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เป็นการสร้างจิตใจที่ดีมีคุณธรรม 

3 

เพชรบุรี 1. เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ  1 
ประจวบคีรีขันธ์ ๑. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) ณ วัดเขาช่องกระจก วัดธรรมิกการามวรวิหาร  

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดคลองวาฬพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์                 

3 
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ศูนย์/กอง/ 

ส านักงานสถิติจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
กิจกรรม 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนด าเนินงานของ “จิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาชายหาด ในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์         
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

สระแก้ว ๑. เข้าร่วมงานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี ๒๕๖๐ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมโครงการบูรณาการส่วนราชการของทุกภาคส่วน ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลบ้านไร่ อ.อรัญประเทศ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทอง ณ วันสระแก้ว  พระอารามหลวง เพ่ือประดิษฐานยังสถานที่จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว”  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

3 

ล าพูน 1. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองไซ     
อ.เมอืง จ.ล าพูน 
2. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดล าพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ล าพูน 
3. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
4. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับบุคลากรของส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน  
5. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ณ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน 
6. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาด ณ วัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล าพูน 

6 

ล าปาง 1.เข้าร่วมกิจกรรมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 
2.เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดล าปาง 

2 

แพร่ ๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ 
๒. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย 
๓. เข้าร่วมท าบุญตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธ 

3 

น่าน ๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙  ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 
๒. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
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บรมนาถบพิตร  ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมการวางพวงมาลาเพ่ือถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง           
พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๕. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๐  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๔ 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๖. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระอารามหลวง  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๗. เข้าร่วมพิธีงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑                 
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เชียงราย 1. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจจังหวัดเชียงราย “ท าความดีเพ่ือพ่อ” 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
บรมนาถบพิตร 
3. เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
4. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและท าบุญพระเมรุมาศจ าลอง 
5. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน 
6. เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและพิธีส่งมอบน้ าดื่มบรรจุพระราชทาน 
7. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
8. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย       
จ.เชียงราย 
10. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ 
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ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ณ ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
12. เข้าร่วมพิธีตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 
13. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย 
14. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ 
15. เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
16. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย 
17. เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
18. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมดุสิต 
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย 
19. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง “2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
20. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของรัฐจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท  
จ.เชียงราย 

อุทัยธานี ๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล 1 
ตาก 1. เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์บวชใหม่ 125 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอกิตติคุณ อ.เมืองตาก 
2. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
3. เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เป็นหน่วยราชการต้นแบบในการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายตาม “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”     
ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 6  มกราคม 2561 
4. เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวสถิติจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 
5. เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
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6. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 

สุโขทัย 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2 

พิษณุโลก 1. จัดประชุมตามโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม “ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม” ณ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 1 
พิจิตร ๑. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  บริเวณถนนสานวัฒนธรรม ก าแพงแห่งความจงรักภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร         

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดบริเวณวัดบึงสีไฟ ต.บีงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 

นครราชสีมา ๑. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจ าลอง บริเวณลานหน้าศาลากลางจังวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕  เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๖๐  
๓. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดบ้านซับหินแก้ว ต.จันทึก อ.ปากช่อง      
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๔. เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผลึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ สู่ส่วนราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะริชโคราช 
๕. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๖.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา 
๗.เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านท านบพัฒนา         
ต.หนองหอย อ.พระทองค า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๘. เข้ารว่มประกอบพิธีอัญเชิญถอนพระเมรุมาศจ าลองประจ าจังหวัดนครราชสีมา และอัญเชิญนพปฏลเศวตฉัตรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจ าลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๙. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด   
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.พันชนะ 
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อ.ด่านขุนทด  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๑. เขา้ร่วมกิจกรรม  “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒  
อ.โนนไทย  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๑๒. เข้าร่วมเดินรณรงค์ประเพณีวัฒนธรรมการนุ่งผ้าไทย จากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปจนถึงหอประชุมติณสูลานนท์ เนื่องในวันสตรี
สากล เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สุรินทร์ 1. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
2. เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ท าความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” ณ พื้นท่ีสาธารณะ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดบูรพราม พระอารามเฉลิมพระเกียรติ 

3 

ศรีสะเกษ ๑. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

1 

อุบลราชธานี 1. ด าเนินการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ณ บริเวณหน้าส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 1 
ยโสธร 1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง) 

2. เข้าร่วมโครงการยโสธรรวมใจปฏิบัติธรรมบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
3. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
4. เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปิยมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
5. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี 2560 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
6. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 

7. เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร 
8. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีสาน ฮีต 12 คลอง 14 บุญปริวาสกรรม ณ วัดเก่าหนองสิม สาขาวัดนาเวียง ต.กู่จาน              
อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

9. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญลงพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เพ่ือน าไปประดิษฐานไว้ ณ ศาลาสุจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม  

10. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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11. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
12. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานประจ าปี 2561 จ.ยโสธร รุ่นที่6 และรุ่นที่ 9” 
13. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 2561 ณ วัดมหาธาตุอารามหลวง 
14. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระราชินีนาถใน
รัชการที่9 

15. เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561  
16. เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการ สืบสาน
วัฒนธรรม บุญเดือน 4 

17. เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
18. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทยตามโครงการถนนคนเดินยโสธร บ้านสิงห์ท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
19. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

ชัยภูมิ 1. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้เป็นของขวัญวันเด็กประจ าปี 2561 โดยมีท่านพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแดง     
มารับบริจาคสิ่งของเพ่ือน าไปบริจาค เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
2. เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleanning Day) บริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 

2 

กาฬสินธุ์ ๑.เข้าร่วมประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิด
วินัย ๔ หัวใจสีขาว  
๒. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตร ถนนสายบุญจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกพุธที่สามของเดือน 
๓. เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 
๔. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4 

สกลนคร ๑. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ณ วัดพระพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓       
ต.เหล่าปอแดง  อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ตักบาตร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

2 

นครพนม 1. เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
ณ วัดมหาธาตุ จ.นครพนม 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 
4. เข้าร่วมงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาปฏิบัติธรรมทรัพย์สิน     
วัดน้อยโพธิ์ค า 
5. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จ.นครพนม 
6. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม 
7. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ.นาแก จ.นครพนม 
8. เข้าร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อ.เมืองนครพนม 
จ.นครพนม 
9. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
10. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝน
หลวง” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
11. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการขยายผลหมู่บ้านชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครพนม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นครพนม   

มุกดาหาร ๑. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้ารว่มพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๓. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๔. เข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๕. เข้าร่วมงานท าความสะอาดการสร้างพระเมรุมาศจ าลอง เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๖.เข้าร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๗. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๘. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน๒๕๖๐ 
๙. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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๑๐. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๒. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๓. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช   เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๔. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๕. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๖. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๗. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑    
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หนองบัวล าภู ๑. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
๒. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
๓. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย       
ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงหอไตรกลางน้ า ณ วัดมหาชัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๖. เข้าร่วมท าบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เฉลิมรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ณ สี่แยกตลาดแลงแม่ส าเนียง ถึงศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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สงขลา ๑.เข้าร่วมท าบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ .เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 
๒. เข้าร่วมท าบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
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พระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2560 
๓. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสระบัว   
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2560 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นบันไดสักการะพระธาตุเจดีย์เขาตังกวน และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน “สงขลา” ณ เขาตังกวน          
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ตรัง ๑. เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ตรัง  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ ส านักอบรมจริยธรรมพระ
พุทธบาทควนสงฆ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
3. เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ท าความสะอาด เก็บขยะ ณ พ้ืนที่ถนนสายตรัง – กันตัง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง     
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
4. เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
5. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
6. เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู้ผืนแผ่นดิน” ร่วมกันปลูกต้นไม้ ท าความสะอาดและพัฒนาพ้ืนที่ ณ วัดสาลิการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
7. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 
8. เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ณ หอประชุม
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
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ปัตตานี ๑. เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระราชบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย     
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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นราธิวาส ๑. เข้าร่วมพิธีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านวัดร่อน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมให้บริการประชาชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พบประชาชนในพื้นที่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมอ าเภอศรีสาคร ณ โรงเรียน
บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต. เอราวัณ  อ.แว้ง  จ.นราธวิาส 
๖.เข้ารว่มกิจกรรมจังหวดัเคลื่อนที่ ร่วมใหบ้ริการประชาชน และร่วมแข่งขันฟุตบอลในนามทีมข้าราชการจังหวดันราธวิาส ณ โรงเรียนบ้านลโูบะบายะ 
ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
๗. เข้าร่วมมอบของรางวัลในงานวันรวมน้ าใจให้กาชาด ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
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พังงา ๑. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
๒. เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 

2 

สุราษฎร์ธานี 1. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
2. เข้ารว่มกิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร   
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 
3. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 
4.เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
5. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 
6. เข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
7. เข้าร่วมพิธีวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
8. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
9. เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                    
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
10. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
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11. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
12. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจ าลอง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 
13. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
14. เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 
15. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 
16. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจ าปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                       
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
17. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
18. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”   
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 
19. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 
20. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
21. เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
22. เข้าร่วมกิจกรรม “ออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ” ข้าราชการจากนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธของเดือน 

ชุมพร ๑. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ณ วัดโพธิการาม อ.เมือง จ.ชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยแถวจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ     
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๔. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    
ณ พระเมรุมาศจ าลอง โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๕ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๖. เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันรวมน้ าใจจังหวัดชุมพร  
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ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชมุพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๗. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชุมพร  ณ อาคารหอประชุม สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร          
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๘. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๙. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง      
จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๐. เข้ารว่มกิจกรรมเลี้ยงอาหารคนชรา  ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  เมื่อวนัที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร)  ณ สะพานท่านาสังข์ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๘      
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๒. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๓ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๙     
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๓. เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ ณ พระต าหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน)  ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๔. เข้ารว่มพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที่ 9 ณ วัดโพธิการาม ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๕. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจ าลอง และพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ณ บริเวณมณฑลพิธีพระเมรุมาศจ าลอง โครงการพัฒนา
พ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๖. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติเผยแพร่พุทธธรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ วัดราชบูรณะ (พระอารามหวง) ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๑๗. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมวคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๑๘. เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการท าความสะอาด “ ประจ าปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสที่จะจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘           
ณ บริเวณชายหาดและลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลปากน้ าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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๑๙. เข้าร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
๒๐. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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