
 

ด่วนที่สุด 
ที ่นร ๑๐๑๙.๒/๖๒                                                          คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

 สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของ
ข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาท
หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงาน 

วิถีใหม่ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้พบปะกับผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการที่จะมาร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบรายละเอียดรูปแบบการจัดงาน
และงบประมาณในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการจัดพิธีในระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า และจังหวัด ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม และให้มี  
การเปิดวิดีทัศน์กล่าวให้โอวาทของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที ่จ ัดทำโดยคณะอนุกรรมการ 

ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในวันที่มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ 

พลเรือนดีเด่น และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ 

พลเรือนประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จัดทำวิดีทัศน์กล่าวให้โอวาทของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้กับส่วนราชการเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ 

พลเรือน จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 
๑. เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื ่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

แก่ข้าราชการในสังกัดและประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ. จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th   

ตั้งแต่วันที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และเปิดวิดีทัศน์กล่าวให้โอวาทของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  
ที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ในวันที่มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและ 

เข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

๒. ประชาสัมพันธ์... 



 

- ๒ - 

๒. ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้ าราชการพลเรือนดีเด่น 

หรือผลงานของส่วนราชการ ตามสื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ 

๓. พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการหรือส่วนราชการในสังกัดตามที่จะเห็นสมควร และแจ้งให้
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสังกัดทราบ 

 ทั ้งนี ้ คณะอนุกรรมการคัดเล ือกข้าราชการพลเรือนดีเด ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

จะได้มีหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 

แนวทางการรับส่งเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ส่วนราชการทราบต่อไป 

 กรณีส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ามีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โปรดจัดทำแผนการดำเนินการและรายการค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที ่กำหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ หากส่วนราชการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรด
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อม 

ไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนทราบด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 (นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๙ ๖๘๙๕ ๖๘๘๗ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : general.epic@ocsc.go.th 

ร่าง/พิมพ์/ทาน           
ตรวจ        



ช่ือส่วนราชการ e-mail

1 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี                saraban@opm.go.th

2 ปลัดกระทรวงกำรคลัง saraban@mof.go.th

3 ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ saraban@mfa.go.th

4 ปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ saraban@mots.go.th

5 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ saraban@m-society.go.th

6 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ saraban@moac.go.th

7 ปลัดกระทรวงคมนำคม saraban@mot.go.th

8 ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม mnre0200@saraban.mail.go.th

9 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม saraban@mdes.go.th

10 ปลัดกระทรวงพลังงำน saraban@energy.go.th

11 ปลัดกระทรวงพำณิชย์ sarabankk@moc.go.th

12 ปลัดกระทรวงมหำดไทย saraban@moi.go.th

13 ปลัดกระทรวงยุติธรรม saraban@moj.go.th

14 ปลัดกระทรวงแรงงำน saraban.mol@mol.mail.go.th

15 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม saraban@m-culture.go.th

16 ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม saraban@mhesi.go.th

17 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร saraban@moe.go.th

18 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข saraban@moph.go.th

19 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม saraban@industry.go.th

20 เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี                saraban@thaigov.go.th

21 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี                      saraban@soc.go.th

22 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ saraban@nia.go.th

23 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ      saraban@bb.go.th

24 เลขำธิกำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ saraban@nsc.go.th

25 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ              saraban@ocs.go.th

26 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน          saraban@ocsc.go.th

27 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     saraban@nesdc.go.th

28 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร         saraban@opdc.go.th

29 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน saraban@boi.go.th

30 เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ saraban@onwr.go.th

31 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง saraban@sto.go.th

32 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ saraban@onab.go.th

33 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ saraban@rdpb.go.th

34 เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ royin@saraban.mail.go.th

35 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน saraban@amlo.go.th

36 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ mail@pacc.go.th

37 เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ saraban@sbpac.go.th

38 ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ saraban@police.go.th

ส่วนราชการระดับกระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม
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