
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

กําหนดการงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วันศุกร�ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. 
� พิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันขาราชการพลเรือน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
       สถานท่ี :  หองสีฟ5า ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

เวลา กิจกรรม 

๐๖.๓๐ น. พระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป เดินทางมาถึงและฉันภัตตาหารเช$า ณ ห$องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี  
ทําเนียบรัฐบาล 

๐๖.๔๕ น. คณะกรรมการจัดงานวันข$าราชการพลเรือน และหัวหน$าส2วนราชการเดินทางมาถึงห$องสีฟ4า  
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป ข้ึนนั่งอาสนะสงฆ ณ ห$องสีฟ4า ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
๐๗.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงห$องสีฟ4า ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล 
- ประธานในพิธี นั่งยังท่ีท่ีจัดไว$ 
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล  
- พระสงฆให$ศีล 
- ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
- ประธานในพิธี พร$อมด$วยคณะกรรมการจัดงานฯ และหัวหน$าส2วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม 
- ประธานในพิธี ถวายผ$าไตรพระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป 
- พระสงฆอนุโมทนา 
- ประธานในพิธี และผู$เข$าร2วมพิธี กรวดน้ําแล$วรับพร 
- ประธานสงฆ ประพรมน้ําพระพุทธมนต 

๐๘.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธีบําเพ็ญกุศล 
 

หมายเหตุ : การแต;งกาย 
๑. นายกรัฐมนตรี  

เสื้อผ$าไทย (สีดํา)   
๒. คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการ และหัวหนาส;วนราชการ  

เครื่องแบบข$าราชการแขนยาว (สีกากี) 
 

 



                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

กําหนดการงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
วันศุกร�ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
� พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก;ขาราชการพลเรือนดีเด;น ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สถานท่ี : ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล 

เวลา กิจกรรม 

๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ข$าราชการพลเรือนดีเด2น ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ห$องโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น. ข$าราชการพลเรือนดีเด2นเข$านั่งประจําท่ีภายในห$องพิธี 
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๑๕ น. ชมวีดิทัศน ประกอบการซักซ$อมของข$าราชการพลเรือนดีเด2น  
๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๔๕ น. พักรอต$อนรับ ประธานในพิธี 

๑๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล 
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. • ชมวีดิทัศน ประวัติและความสําคัญของวันข$าราชการพลเรือน 

• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข$าราชการพลเรือน  
ประจําปI พ.ศ. ๒๕๖๐ กล2าวรายงานการจัดงานวันข$าราชการพลเรือน 

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข$าราชการพลเรือนดีเด2น        
กล2าวรายงานการคัดเลือกข$าราชการพลเรือนดีเด2น  

๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๔๕ น. • นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล2าวให$โอวาทแก2ข$าราชการ 
๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๐๐ น. • นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี มอบตราสัญลักษณวันข$าราชการพลเรือน แก2เจ$าภาพจัดงานวัน

ข$าราชการพลเรือนปIต2อไป (พ.ศ. ๒๕๖๑) และถ2ายภาพร2วมกัน 
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. • รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก2

ข$าราชการพลเรือนดีเด2น 
• เสร็จพิธี 

 
หมายเหตุ : การแต;งกาย 

๑. นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
สุภาพบุรุษ : เสื้อผ$าไทย (สีดํา) 
สุภาพสตรี : ชุดผ$าไทย (สีดํา) 

๒. หัวหนาส;วนราชการ ขาราชการและขาราชการพลเรือนดีเด;น 
เครื่องแบบข$าราชการแขนยาว (สีกากี) 
 



                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

กําหนดการงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

วันศุกร�ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. 
� การแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และการใหบริการประชาชน 
สถานท่ี : บริเวณสํานักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก 

� การบรรยายพิเศษ หัวขอ “การสืบสานศาสตร�พระราชา” 
สถานท่ี :  ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล 

 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. - การแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- การให$บริการประชาชน อาทิ การจัดทําบัตรประชาชน การจัดทําหนังสือเดินทาง  
การสาธิตฝMกอาชีพ บริการให$คําปรึกษาปNญหาด$านกฎหมาย ศูนยบริการประชาชน ฯลฯ 

๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  การบรรยายพิเศษ หัวข$อ “การสืบสานศาสตรพระราชา”  
โดย หม2อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช2วยว2าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว2าง 

๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๓๐ น. การแสดงร$องเพลงประสานเสียง จาก คณะนักร$องประสานเสียง สํานักงาน ก.พ. (OCSC Chorus) 

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. การเสวนา หัวข$อ “การน$อมนําพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สู2การปฏิบัติ” โดย ข$าราชการพลเรือนดีเด2น ประจําปI พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ : การแต;งกาย 

๑. ขาราชการ 
เครื่องแบบข$าราชการ (สีกากี) / ชุดสุภาพ (สีดํา) 

๒. ประชาชน 
ชุดสุภาพ (สีดํา) 


