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สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดง
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) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิ ญาณฯ ทางออนไลน์”
บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ https://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ รวมทั้ง
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ข ้ าราชการและเจ้ าหน้ าที ่ใ นสั งกั ด รวมถึ ง ประชาชนร่ ว มลงนามถวายสั ต ย์ ปฏิญาณฯ
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
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เรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
อธิการบดีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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เรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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เรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

