
 

 

 

ด่วนที่สุด 
ที ่นร ๑๐๑๙.๒/๖๓                                                          คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

 สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

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. ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

หรือผลงานของส่วนราชการ ตามสื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 

๓. พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัด และแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าร่วมพิธีฯ  

 ทั ้งนี ้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

จะได้มีหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ ๕ และ 

แนวทางการรับส่งเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่จังหวัดทราบต่อไป 

 กรณีจังหวัดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดจัดทำแผนการดำเนินการและ
รายการค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที ่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ ่าย  

ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่จ่ายจริง  

แต่ไม่เกินจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ หากจังหวัดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดจัดทำ
รายงานสรุปผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมไฟล์ภาพถ่าย
หรือวิดีทัศน์ (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        



ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี 35 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 69 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 36 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 70 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู

3 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 37 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 71 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
4 ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 38 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 72 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ
5 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 39 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 73 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
6 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 40 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 74 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
7 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 41 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 75 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
8 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 42 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 76 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
9 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 43 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
10 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 44 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 45 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
12 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 46 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
13 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 47 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
14 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 48 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
15 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 49 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
16 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 50 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
17 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 51 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
18 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 52 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง
19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 53 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
20 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 54 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
21 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 55 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
22 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
23 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
24 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
25 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
26 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
27 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
28 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 62 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
29 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
30 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
31 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 65 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
32 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
33 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 67 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 68 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์


