
 

(ส ำเนำ) 
ที่ นร ๑๐๑๙/๑๑๖ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 
  ส านักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                 ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง   งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมหรือเทียบเท่า ๑๑๓ หน่วยงาน (รายชื่อแนบท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. ค าอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและผลงานของส่วนราชการ                 
เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงคุณสมบัติที ่ดีของการเป็นข้าราชการ เพื่อยกย่อง  เผยแพร่เกียรติคุณ              
ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตลอดจนเพ่ือให้วันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน) เป็นวันที่มีความหมาย
อยู่ในความทรงจ าและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีกิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมเดิน - วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

๒. การแสดงนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น                 
และศรัทธา” กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ และการบริการประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒                        
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และวันจันทร์ที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                                   
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่                  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

๓.  งานเลี้ยงเพ่ือเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.  
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา              
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

๔. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ โรงแรมเซ็นทรา           
บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ             

รายละเอียดก าหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
ในการนี้... 



๒ 
 

 

  ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้ 

๑. โปรดแจ้งข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสังกัดของท่านเข้าร่วม
กิจกรรมตามข้างต้น และโปรดพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปร่วมงานและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และ                     
อัตราที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดี เด่น โดยให้ข้าราชการพลเรือนดี เด่นแจ้งตอบรับเข้าร่วม                             
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ที่ ระบบลงทะเบียนกลางของส านักงาน ก.พ. 
(https://www.ocsc.go.th/node/5117) โดยใช้รหัสผ่ำน (ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือ) รายละเอียดตาม                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภำยในวันพุธที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒  

๒. โปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดของท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 
รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การแสดงนิทรรศการ 
“เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพ่ือความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ 
และการบริการประชาชน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง    
รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งลงทะเบียนที่ 
https://www.ocsc.go.th/node/5117 ภำยในวันพุธที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐๐ คนแรก จะได้รับ        
เสื้อที่ระลึกกิจกรรมดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

เมธินี  เทพมณี 

 (นางเมธินี  เทพมณี) 
เลขาธิการ ก.พ. 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๑, ๖๘๗๒, ๖๘๗๕, ๖๘๘๖, ๖๘๙๖ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๑ 
 
 

QR Code ข้อมูลและระบบลงทะเบียนกลาง                   
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

ส ำเนำเรียนอธิบดกีรม 113 กรม 
 

ล ำดับที ่ เรยีน 
1.  อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 
2.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
3.  อธิบดีกรมธนำรักษ์ 
4.  อธิบดีกรมบัญชีกลำง 
5.  อธิบดีกรมศุลกำกร 
6.  อธิบดีกรมสรรพสำมิต 
7.  อธิบดีกรมสรรพำกร 
8.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
9.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
10.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
11.  อธิบดีกรมกำรกงสุล 
12.  อธิบดีกรมพิธีกำรทูต 
13.  อธิบดีกรมยุโรป 
14.  อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
15.  อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย 
16.  อธิบดีกรมสำรนิเทศ 
17.  อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
18.  อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 
19.  อธิบดีกรมอำเซียน 
20.  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
21.  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 
22.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 
23.  อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
24.  อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
25.  อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
26.  อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
27.  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
28.  อธิบดีกรมพลศึกษำ 
29.  อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว 
30.  อธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ 
31.  อธิบดีกรมชลประทำน 
32.  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
33.  อธิบดีกรมประมง 
34.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
35.  อธิบดีกรมกำรข้ำว 
36.  อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 
37.  อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 
38.  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
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ล ำดับที ่ เรยีน 
39.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
40.  เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
41.  เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
42.  เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
43.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 
44.  อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
45.  อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 
46.  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 
47.  อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน 
48.  อธิบดีกรมทำงหลวง 
49.  อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 
50.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 
51.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
52.  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
53.  อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 
54.  อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ 
55.  อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 
56.  อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
57.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
58.  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
59.  อธิบดีกรมป่ำไม้ 
60.  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 
61.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
62.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
63.  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 
64.  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน 
65.  อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
66.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
67.  อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
68.  อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 
69.  อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
70.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
71.  อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
72.  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
73.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
74.  อธิบดีกรมกำรปกครอง 
75.  อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
76.  อธิบดีกรมที่ดิน 
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ล ำดับที ่ เรยีน 
77.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
78.  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
79.  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
80.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
81.  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
82.  อธิบดีกรมบังคับคดี 
83.  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
84.  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 
85.  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
86.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 
87.  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
88.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
89.  อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
90.  อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
91.  อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
92.  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 
93.  อธิบดีกรมกำรศำสนำ 
94.  อธิบดีกรมศิลปำกร 
95.  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
96.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
97.  อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
98.  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
99.  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
100.  อธิบดีกรมกำรแพทย์ 
101.  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
102.  อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
103.  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
104.  อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
105.  อธิบดีกรมสุขภำพจิต 
106.  อธิบดีกรมอนำมัย 
107.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
108.  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
109.  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
110.  อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 
111.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 
112.  เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
113.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 


