ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๕๗

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีหรือเทียบเท่า
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แ สดง
ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะ
ข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
สำนักงาน ก.พ. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านโปรดดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ สำหรับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม QR Code
ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้
๒. ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์”
บนเว็บไซต์ข องส่วนราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ https://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ รวมทั้ง
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข ้า ราชการและเจ้ าหน้ าที่ ในสัง กั ด รวมถึ ง ประชาชนร่ว มลงนามถวายสั ต ย์ป ฏิญาณฯ
ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
ที่ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ )
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๙๖, ๖๘๙๓, ๖๘๗๒
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๑

๒
ที่
๑

เรียน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๒

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๓

อธิบดีกรมธนารักษ์

๔

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

๕

อธิบดีกรมศุลกากร

๖

อธิบดีกรมสรรพสามิต

๗

อธิบดีกรมสรรพากร

๘

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๙

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๑๐

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๑

อธิบดีกรมพลศึกษา

๑๒

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๑๓

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๔

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๕

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๖

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

๑๗

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๘

อธิบดีกรมการข้าว

๑๙

อธิบดีกรมชลประทาน

๒๐

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๒๑

อธิบดีกรมประมง

๒๒

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๓

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๒๔

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

๒๕

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

๒๖

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒๗

อธิบดีกรมหม่อนไหม

๒๘

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๙

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

๓
ที่
๓๐

เรียน
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓๑

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๓๒

อธิบดีกรมเจ้าท่า

๓๓

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

๓๔

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

๓๕

อธิบดีกรมทางหลวง

๓๖

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

๓๗

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๓๘

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

๓๙

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๔๐

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๔๑

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

๔๒

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๔๓

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๔๔

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๔๕

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๔๖

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๗

อธิบดีกรมป่าไม้

๔๘

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

๔๙

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕๐

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๕๑

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๕๒

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

๕๓

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๕๔

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๕๕

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

๕๖

อธิบดีกรมการค้าภายใน

๕๗

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๕๘

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๔
ที่
๕๙

เรียน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๖๐

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๖๑

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๖๒

อธิบดีกรมการปกครอง

๖๓

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๖๔

อธิบดีกรมที่ดิน

๖๕

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖๖

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๖๗

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖๘

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๖๙

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๗๐

อธิบดีกรมบังคับคดี

๗๑

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๗๒

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๗๓

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๗๔

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

๗๕

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๗๖

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๗๗

อธิบดีกรมการจัดหางาน

๗๘

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๗๙

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน

๘๐

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

๘๑

อธิบดีกรมการศาสนา

๘๒

อธิบดีกรมศิลปากร

๘๓

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๘๔

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๘๕

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๘๖

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๘๗

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

๕
ที่
๘๘

เรียน
อธิบดีกรมการแพทย์

๘๙

อธิบดีกรมควบคุมโรค

๙๐

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๙๑

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๙๒

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๙๓

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๙๔

อธิบดีกรมอนามัย

๙๕

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๙๖

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๙๗

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๙๘

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๙๙

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

๑๐๐

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๐๒

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑๐๓

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

๑๐๔

อธิบดีกรมการกงสุล

๑๐๕

อธิบดีกรมพิธีการทูต

๑๐๖

อธิบดีกรมยุโรป

๑๐๗

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๐๘

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

๑๐๙

อธิบดีกรมสารนิเทศ

๑๑๐

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

๑๑๑

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๑๑๒

อธิบดีกรมอาเซียน

๑๑๓

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

๑๑๔

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

๑๑๕

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

