
 

(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 อธิการบด ี๗๔ 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 ำเนำเรียนอธกิำรบด ี74 สว่นรำชกำร 
 

ล ำดับที ่ เรยีน 
1.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2.  อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
3.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
4.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
5.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
6.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวร 
7.  อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
8.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
10.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 
11.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
12.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
13.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
14.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
15.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
16.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
17.  อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
18.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
19.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
20.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม 
21.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
22.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
23.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
24.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
25.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
26.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
27.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
28.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
29.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
30.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
31.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
32.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
33.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
34.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
35.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
36.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
37.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
38.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
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ล ำดับที ่ เรยีน 
39.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
40.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
41.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
42.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
43.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
44.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
45.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
46.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
47.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
48.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
49.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
50.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
51.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
52.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
53.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
54.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
55.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
56.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
57.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
58.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
59.  อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
60.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
61.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
62.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
63.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
64.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
65.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 
66.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
67.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
68.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
69.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
70.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
71.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
72.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
73.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
74.  ผู้อ ำนำยกำรสถำบันวิทยำลัยชุมชน 

 


