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สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจำป ๒๕๖๕
เรียน ผูวาราชการจังหวัด
ดวยรัฐบาลไดกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ทองสนามหลวง โดยมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดินเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ไดแสดง
ความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะ
ขาของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติสืบไป
สำนักงาน ก.พ. จึงขอเชิญชวนหนวยงานของทานโปรดดำเนินการ ดังนี้
๑. จัด พิธ ีถ วายสัต ย ปฏิญ าณฯ ตามกำหนดการจัด พิธ ี ที่ด ำเนิ นการ ณ ท องสนามหลวง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. โดยโปรดติดตามการถายทอดสดทางสถานีวิทยุ
โทรทัศ น แ หงประเทศไทย กรมประชาสัม พันธ พรอ มทั้ง จัดใหมีก ารลงนามถวายสัต ยป ฏิญาณฯ สำหรับ
ขาราชการและเจาหนาที่ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏทายหนังสือฉบับนี้
๒. ติดตั้งแถบสัญลักษณ (Banner) “ขอเชิญรวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯ ทางออนไลน”
บนเว็บไซตของสวนราชการ โดยสามารถดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวไดที่เว็บไซตของสำนักงาน ก.พ.
ที่ https://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏทายหนังสือฉบับนี้ รวมทั้ง
ประชาสั ม พั นธใ หข า ราชการและเจา หน าที ่ใ นสั งกัด รวมถึ ง ประชาชนร ว มลงนามถวายสัต ย ป ฏิญ าณฯ
ทางออนไลน เพื่อแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ทางเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.
ที่ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายปยวัฒน ศิวรักษ)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนยสงเสริมจริยธรรม
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๘๙๖, ๖๘๙๓, ๖๘๗๒
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๑

จังหวัด
ที่
๑

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
๑๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๑๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๑๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๑๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
๑๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
๑๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๑๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
๑๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๑๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
๒๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๒๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๒๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๒๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๒๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๒๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัด
ที่
๒๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๒๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๒๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
๓๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
๓๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๓๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๓๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
๓๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๓๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๔๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
๔๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๔๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๔๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
๔๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๔๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
๕๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๕๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เรียน

จังหวัด
ที่
๕๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
๖๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๖๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
๗๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๗๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๗๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๗๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๗๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
๗๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
๗๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน

