
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. 
 พิธีบ ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ 
       สถำนที่ :  ห้องสีฟ้ำ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 

เวลำ กิจกรรม 
๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ จ ำนวน ๑๐ รูป เดินทำงมำถึงและฉันภัตตำหำรเช้ำ ณ ห้องสีฟ้ำ ตึกสันติไมตรี  

ท ำเนียบรัฐบำล 
๐๖.๔๕ น. คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเดินทำงมำถึงห้องสีฟ้ำ  

ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ จ ำนวน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งอำสนะสงฆ์ ณ ห้องสีฟ้ำ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
๐๗.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรี ประธำนในพิธี เดินทำงมำถึงห้องสีฟ้ำ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 

- ประธำนในพิธี นั่งยังที่ที่จัดไว้ 
- ประธำนในพิธี จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
- ศำสนพิธีกร อำรำธนำศีล  
- พระสงฆ์ให้ศีล 
- ศำสนพิธีกร อำรำธนำพระปริตร 
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
- ประธำนในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมกำรจัดงำนฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ถวำยเครื่องไทยธรรม 
- ประธำนในพิธี ถวำยผ้ำไตรพระสงฆ์ จ ำนวน ๑๐ รูป 
- พระสงฆ์อนุโมทนำ 
- ประธำนในพิธี และผู้เข้ำร่วมพิธี กรวดน้ ำแล้วรับพร 
- ประธำนสงฆ์ ประพรมน้ ำพระพุทธมนต์ 

๐๘.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธีบ ำเพ็ญกุศล 
 

หมำยเหตุ : กำรแต่งกำย 
๑. นำยกรัฐมนตรี  

เสื้อผ้ำไทย (สีด ำ)   
๒. คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

เครื่องแบบข้ำรำชกำรแขนยำว (สีกำก)ี 
 
 

 



                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๖.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สถำนที่ : ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท ำเนียบรัฐบำล 
เวลำ กิจกรรม 

๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ลงทะเบียนและรำยงำนตัว ณ ห้องโถงกลำง ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น. ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นเข้ำนั่งประจ ำที่ภำยในห้องพิธีฯ  
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๑๕ น. ชมวีดิทัศน์ ประกอบกำรซักซ้อมของข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  
๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๔๕ น. พักรอต้อนรับ นำยกรัฐมนตรี ประธำนในพิธีฯ 

๑๐.๐๐ น. ประธำนในพิธี เดินทำงมำถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท ำเนียบรัฐบำล 
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น.  ชมวีดิทัศน์ ประวัติและควำมส ำคัญของวันข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ประธำนคณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน  
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประธำนคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น        
กล่ำวรำยงำนกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  

๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๔๕ น.  ประธำนในพิธี กล่ำวให้โอวำทแก่ข้ำรำชกำร 
๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๐๐ น.  ประธำนในพิธี มอบตรำสัญลักษณ์วันข้ำรำชกำรพลเรือน แก่เจ้ำภำพจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปีต่อไป (พ.ศ. ๒๕๖๑) และถ่ำยภำพร่วมกัน 
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ประธำนในพิธี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 

 เสร็จพิธี 
 
หมำยเหตุ : กำรแต่งกำย 

๑. นำยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
สุภำพบุรุษ : เสื้อผ้ำไทย (สีด ำ) 
สุภำพสตรี : ชุดผ้ำไทย (สีด ำ) 

๒. หัวหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำรและข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
เครื่องแบบข้ำรำชกำรแขนยำว (สีกำก)ี 
 
 
 



                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. 
 กำรแสดงนิทรรศกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนและหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

และกำรให้บริกำรประชำชน 
สถำนที ่: บริเวณส ำนักงำน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก 

 กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “กำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ” 
สถำนที ่:  ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท ำเนียบรัฐบำล 

 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. - กำรแสดงนิทรรศกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนและหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร

มหำภูมิพลอดุลยเดช 
- กำรให้บริกำรประชำชน อำทิ กำรจัดท ำบัตรประชำชน กำรจัดท ำหนังสือเดินทำง  

กำรสำธิตฝึกอำชีพ บริกำรให้ค ำปรึกษำปัญหำด้ำนกฎหมำย ศูนย์บริกำรประชำชน ฯลฯ 

๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “กำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ”  
โดย หม่อมหลวงปนัดดำ  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๓๐ น. กำรแสดงร้องเพลงประสำนเสียง จำก คณะนักร้องประสำนเสียง ส ำนักงำน ก.พ. (OCSC Chorus) 

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. กำรเสวนำ หัวข้อ “กำรน้อมน ำพระรำชปณิธำนและหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช สู่กำรปฏิบัต”ิ โดย ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หมำยเหตุ : กำรแต่งกำย 

๑. ข้ำรำชกำร 
เครื่องแบบข้ำรำชกำร (สีกำกี) 

๒. ประชำชน 
ชุดสุภำพ (สีด ำ) 


