
 

ด่วนที่สุด 
ที ่นร ๑๐๑๙.๒/๖๔                                                          คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

 สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

        ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

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 จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน 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. ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือ
ผลงานของส่วนราชการ ตามสื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ 

๓. แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสังกัดของท่านเข้าร ่วม 

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณาจัดขึ้น  

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้  
มีหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทาง
การรับส่งเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ส่วนราชการทราบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 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        



ท่ี ส่วนราชการระดับกรม
1 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
3 อธิบดีกรมธนารักษ์
4 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
5 อธิบดีกรมศุลกากร
6 อธิบดีกรมสรรพสามิต
7 อธิบดีกรมสรรพากร
8 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
9 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
10 ผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
11 อธิบดีกรมการกงสุล
12 อธิบดีกรมพิธีการทูต
13 อธิบดีกรมยุโรป
14 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
15 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
16 อธิบดีกรมสารนิเทศ
17 อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
18 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
19 อธิบดีกรมอาเซียน
20 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
21 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
22 อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
23 อธิบดีกรมพลศึกษา
24 อธิบดีกรมการท่องเท่ียว
25 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
26 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
27 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
28 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
29 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
30 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
31 เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
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ท่ี ส่วนราชการระดับกรม
32 ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
33 อธิบดีกรมการข้าว
34 อธิบดีกรมชลประทาน
35 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
36 อธิบดีกรมประมง
37 อธิบดีกรมปศุสัตว์
38 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
39 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
40 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
41 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
42 อธิบดีกรมหม่อนไหม
43 เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
44 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
45 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
46 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
47 อธิบดีกรมเจ้าท่า
48 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
49 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
50 อธิบดีกรมทางหลวง
51 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
52 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
53 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
54 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
55 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
56 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
57 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
58 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
59 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
60 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
61 เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ท่ี ส่วนราชการระดับกรม
62 อธิบดีกรมป่าไม้
63 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
64 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
65 ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ
66 อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
67 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
68 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
69 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
70 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
71 อธิบดีกรมการค้าภายใน
72 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
73 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
74 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
75 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
76 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
77 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
78 อธิบดีกรมท่ีดิน
79 อธิบดีกรมการปกครอง
80 อธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
81 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
82 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
83 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
84 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
85 อธิบดีกรมบังคับคดี
86 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
87 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
88 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
89 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม
90 ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
91 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
92 อธิบดีกรมการจัดหางาน
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ท่ี ส่วนราชการระดับกรม
93 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
94 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
95 เลขาธิการส านักงานประกันสังคม
96 อธิบดีกรมการศาสนา
97 อธิบดีกรมศิลปากร
98 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
99 ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
100 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
101 อธิบดีกรมการแพทย์
102 อธิบดีกรมควบคุมโรค
103 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
104 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
105 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
106 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
107 อธิบดีกรมอนามัย
108 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
109 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
110 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
111 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
112 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
113 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
114 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
116 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
117 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
118 เลขาธิการสภาการศึกษา
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