
 

โครงการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

.............................................. 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตั้งแตเดือน

พฤษภาคม ๒๕๔๑ เพื่อใหขาราชการทุกคนไดเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท มีจิตสํานึก ทัศนคติและพฤติกรรม

ในการทํางานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง เปนธรรม ซึ่งการทํา

คุณงามความดนีี้เปนการถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

๑.๒  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ใหทุกสวนราชการเขารวมโครงการ

เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งสํานักงาน ก.พ. และสวนราชการตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

ไดจัดอบรมตามหลักสูตรโครงการจนถึงปจจุบันมีผูเขารับการอบรมแลวมากกวา ๕๓๐,๐๐๐ คน โดยม ี    

การกลาวปณิธานหรือถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดินกอนปดการอบรม     

ดวยความสมัครใจ 

๑.๓  สํานักราชเลขาธิการมีหนังสือ ที่ รล ๐๐๐๓/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

ถึงสํานักงาน ก.พ. วาไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทเรื่องรายงานการจัดพิธี

ถวายสัตยปฏิญาณฯ แลว ทรงขอบใจในความปรารถนาดีที่ขาราชการของสวนราชการตาง ๆ ไดเขารวมพิธี

โดยทั่วกัน 

๑.๔  ในป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ไดมีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและ 

พลังของแผนดิน ณ สนามหนาตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีผูเขารวมพิธี 

ในป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ จํานวน ๑,๐๐๑ คน ๑,๒๔๑ คน ๑,๕๑๒ คน และ ๑,๒๔๑ คน ตามลําดับ 

๑.๕  ในป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ และในป ๒๕๕๑ ไดมีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ 

เปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ในที่ตั้งของหนวยงานทุกสวนราชการทั้งในสวนกลางและ 

สวนภูมิภาคอยางพรอมเพรียงกัน 

๑.๖  ในป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ไดมีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ด ี      

และพลังของแผนดิน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีผูเขารวมพิธี 

จํานวน ๑,๕๒๔ คน ๑,๔๗๘ คน ๑,๕๗๓ คน จํานวน ๑,๕๘๓ คน จํานวน ๗๓๕ คน และจํานวน ๑,๔๔๐ คน 

ตามลําดับ โดยมผีูเขารวมพิธีประกอบดวย คณะรัฐมนตรี ขาราชการระดับสูงของทุกสวนราชการทั้งพลเรือน 

ทหาร ตํารวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร

ระดับตนและระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ

ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ พรอมทั้งขาราชการทหาร ตํารวจยศพลตรี 

พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตํารวจตรีขึ้นไป และผูบริหารรัฐวิสาหกิจระดับหัวหนาหนวยงาน และ 

รองหัวหนาหนวยงาน 

 สิ่งที่สงมาดวย ๑ 
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 ๑.๗ คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติ เห็นชอบตามขอเสนอของ         

สํานักงาน ก.พ. กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 

ปลูกฝงอุดมการณเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ในกลุมผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ เปนประจําทุกป

ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  - เพื่อแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดและถวายเปน

ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในศุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๕ ธันวาคม 

  - เพื่อใหขาราชการไดแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของ

แผนดิน โดยปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ

ประเทศชาติสืบไป 

 ๑.๘ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันศุกรที่           

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดานที่ ๑ การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โดยเผยแพรความรู       

ความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน      

และสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสงเสริมใหเจาหนาที่และหนวยงานทั้งหลาย

ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาเพื่อใหเกิด

ประโยชนในวงกวางและขอ ๑๐.๕ เนนการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา

ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต 

 ดังนั้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และถวายเปน

ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และตอบสนองตอนโยบายคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

รวมทั้งเพื่อใหขาราชการไดตั้งมั่นในคําถวายสัตยปฏิญาณ และนําไปเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ

ประเทศชาติและประชาชน สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ดังกลาว  

๒.  วัตถุประสงค   

๒.๑ เพื่ อแสดงความจงรั กภักดี  สํ านึ กในพระมหากรุณาธิ คุณอย างหาที่ สุ ดมิ ได และถวาย 

เปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  

๒.๒ เพื่อใหขาราชการไดแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 

โดยปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาของแผนดินให เกิดประโยชนสุขแกประชาชน              

และประเทศชาติสืบไป 

๓. การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 

๓.๑ การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ และมีผูเขารวมพิธีจํานวน ๑,๕๐๐ คน  

ประกอบดวย 
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๓.๑.๑ คณะรัฐมนตรี 

๓.๑.๒ ขาราชการการเมือง 

๓.๑.๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงและระดับตน 

ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง และตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

๓.๑.๔ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และ 

พลตํารวจตรีขึ้นไป 

๓.๑.๕ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจระดับผูวาการ ผูอํานวยการ รองผูวาการ รองผูอํานวยการ

หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดและรองผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

๓.๒ การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้ง  

  ขาราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งในสวนกลางและ 

สวนภูมิภาคทั่วประเทศที่มิไดมารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ใหรวมพิธี    

ถวายสัตยปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้ง โดยรับชมหรือฟงจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

๓.๓ การแตงกายของผูเขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  

ใหแตงเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก  

๓.๔ การแตงกายของผูเขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้งของหนวยงานทั้งในสวนกลาง

และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ใหแตงชุดปฏิบัติราชการปกติ   

๔. กําหนดการ 

กําหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล 

๕. ผูรับผิดชอบ  

ศูนยสงเสริมจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๖. ผลสัมฤทธิ์ที่จะไดรับ 

ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไดแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการที่ดีและ

พลังของแผนดินโดยเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาของแผนดิน 

ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและเกิดความมั่นคงตอประเทศชาติ เปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อยางหาที่สุดมิได และถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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