
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรงำนวันขำ้รำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

วันอำทิตย์ที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 

สถำนที่ : ลำนอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร บี) ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ  
           ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

เวลำ กิจกรรม 

๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. การลงทะเบียนกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๑๕ น. ประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะฯ 

๐๖.๑๕ น. – ๐๘.๔๕ น. กิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะฯ 

๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๑๕ น. ผู้ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะฯ พักรับประทานอาหารว่าง 

๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะฯ 

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. พิธีเปิดนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” 
กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ และการบริการประชาชน 

๑๐.๑๕ น. – ๑๘.๐๐ น. - การแสดงนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” 
- กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ  
- การบริการประชาชน  

๑๖.๐๐ น. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และครอบครัว ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยง 
เพ่ือเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว 

๑๘.๐๐ น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เดินทางถึงบริเวณงาน 

๑๘.๓๐ น. - ประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กล่าวรายงาน 

- ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- การแสดงร้องเพลงประสานเสียง โดย คณะนักร้องประสานเสียงส านักงาน ก.พ. (OCSC Chorus) 

- การแสดงทางวัฒนธรรม โดย กระทรวงวัฒนธรรม 

- การแสดงดนตรี โดย วงดนตรีกองทัพบก 

๒๑.๐๐ น. เสร็จสิ้นงานเลี้ยง 
 

กำรแต่งกำย  ผู้เข้ำร่วมงำนเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติและแสดงควำมยินดีแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นและครอบครัว  
                 ในช่วงเวลำ ๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. สวมชุดผ้ำไทยโทนสีเหลือง หรือชุดสุภำพโทนสีเหลือง 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรงำนวันขำ้รำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

วันจันทร์ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๒   
สถำนที่ : ๑) ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

     ๒) ลำนอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร บี) ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
         ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร      

เวลำ กิจกรรม 

๐๕.๔๕ น. พระสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป เดินทางถึงห้องรับรอง ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ และฉันภัตตาหารเช้า  

๐๖.๑๕ น. คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนและหัวหน้าส่วนราชการเดินทางมาถึง  
สถานที่จัดพิธีบ าเพ็ญกุศล ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ 

๐๖.๒๐ น. พระสงฆ ์จ านวน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ 

๐๖.๓๐ น. ประธานในพิธี เดินทางถึงห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ และนั่งยังที่ที่จัดไว้ 
-  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
-  ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล 
- พระสงฆ์ให้ศีล 
- ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
- ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายผ้าไตร  

และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 
- พระสงฆ์สวดอนุโมทนา 
- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี กรวดน้ าแล้วรับพร 
- ประธานสงฆ์ ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ 
- เสร็จสิ้นพิธีบ าเพ็ญกุศลฯ 

๐๗.๐๐ น. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ติดตาม เดินทางมาถึงลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
และถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณจุดถ่ายภาพจุดต่าง ๆ      

๐๘.๑๕ น. – ๐๙.๑๕ น. -   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว 
   หน้าห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ และรับประทานอาหารว่าง 
-   ผู้ติดตามข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 
   ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๓๐ น. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นเข้านั่งประจ าที่ภายในห้องพิธี ห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ 

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๑๕ น. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นร่วมซักซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ 

๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๐๐ น. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นพักรอต้อนรับ ประธานในพิธี 

 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรงำนวันขำ้รำชกำรพลเรือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

วันจันทร์ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๒   
สถำนที่ : ๑) ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

     ๒) ลำนอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร บี) ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
         ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร      

เวลำ กิจกรรม 

๑๑.๐๐ น. ประธานในพิธี เดินทางถึงห้องพิธี ห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ และเข้าประจ าที่นั่ง  
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๐๕ น. ฉายวีดิทัศน์งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑.๐๕ น. – ๑๑.๓๐ น. ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑.๓๐ น. – ๑๑.๔๐ น. ประธานในพิธี มอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน แก่เจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 
ปีต่อไป ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงถ่ายภาพร่วมกัน 

๑๑.๔๐ น. – ๑๒.๔๐ น. - ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- เสร็จสิ้นพิธ ี

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมชมการแสดงนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย 
เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” และการบริการประชาชนจากส่วนราชการต่าง ๆ  
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

      กำรแต่งกำย  ข้ำรำชกำรผู้เข้ำร่วมพิธีฯ สวมเครื่องแบบข้ำรำชกำรแขนยำว (สีกำกี) 

หมำยเหตุ: มีการถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์ พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ 
       ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ มายังจอภาพ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
       ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. จนเสร็จสิ้นพิธี 

------------------------- 

 


