


  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงูรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีบทบาทในการกำหนดและบริหารประเทศ ข้าราชการรุ่น
ใหม่จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  
ทันโลก  ทันเหตุการณ์  เพราะข้าราชการเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ  การสร้างข้าราชการ
รุ่นใหม่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ประเทศเช่นกัน 

 ๑.๒ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) 

เป็นระบบบริหารกำลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์                
ต่อภารกิจของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง                   
ผ่านการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนา 

อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม 

  ๑.๓ นับตั้งแต่ที่ได้มีเริ่มพัฒนาระบบ HiPPS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒                   
มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงทั้งสิ้น ๑๕ รุ่น จำนวน ๑,๒๗๔ คน การจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพภายใต้ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี และเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่
สำคัญตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

๑.๔ มติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ 
จำนวน ๑๖๓ คน และรุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๕ คน รวมเป็น ๑๖๘ คน  (๗๙ ส่วนราชการ) ประกอบด้วยหลักสูตร 
“การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” และแนวทาง
การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่เพ่ือรับทุนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ จำนวนรวม ๓๐ ทุน  

๑.๕ เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น ๑๕ จำนวน ๑๖๓ คน ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๕ คน ที่ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๖๘ คน ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาภายใต้ระบบข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตลอดจนมีโอกาสทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภายในรุ่น รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในรุ่นที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการสร้างเสริมพลังเครือข่ายการทำงานและ
ความสัมพันธ์ในภาคราชการต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
            ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนกรอบระยะเวลาเงื่อนไขภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ ๑๕ 

  ๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ทำความรู้จัก เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน รวมถึงได้พัฒนาสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับประชาชน 



 ๒  

 

 

            ๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑ – ๑๕ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
  ๒.๔ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค 
ท้องถิ่น ภาคประชาชน และการเป็นข้าราชการที่ดี  
   ๒.๕ เพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๓. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๓.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร
กำลังคนคุณภาพ แนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาภายใต้งระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ๓.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ก่อให้ เกิดเครือข่ายการทำงานของ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ๓.๓  การระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้มีความยั่งยืน 

 ๓.๔ สำนักงาน ก.พ. สามารถนำสิ่งที่ได้จากการระดมความคิดเห็น การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐฯ ในภาพรวม 

๔. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๖ คน ไดแ้ก่ 

 ๔.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๑๖๓ คน  

 ๔.๒ ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๕ คน 

 ๔.๓ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๔ จำนวน ๓๐ คน 

  ๔.๔ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่เก่ียวข้องจำนวน ๘ คน  

๕. วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรม  

               กิจกรรมของโครงการสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๔ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรม สถานที ่
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง  รุ่นที่  ๑๕ 
จ ำ น ว น ป ร ะ ม า ณ  ๑ ๖ ๓  ค น  แ ล ะ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง รุ่นที่  ๑๔ 

จำนวน ๕ คน รวม ๑๖๘ คน  
วันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม  

๒๕๖๒ 

สำนักงาน ก.พ.  
ค่ายฝึกพักแรมกองรักษาความปลดภัยฐาน

ทัพเรือสัตหีบ  
อาคารรับรอง สัตหีบ ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง                       

รุ่นที่ ๑ – ๑๔ จำนวนประมาณ ๓๐ คน  
 

๗. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 



 

กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕  
วันที ่๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ ค่ายฝึกพักแรมกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
******************************** 

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

(การแต่งกาย: ชุดทำงานสุภาพ) 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น ๑๕ 

 โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 
๐๙.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. การบรรยาย หัวข้อ  

“การบริหารกำลังคนคุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางไปอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ                     
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น  

๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
(การแต่งกาย: เสื้อสีเข้ม กางเกงขายาวและรองเท้ากีฬา/ผ้าใบ)  
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปศูนย์พักแรมกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม Advance Team  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม Advance Team 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. Workshop การลงชุมชน  
 

 

 



 - ๒ -  

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

(การแต่งกาย: เสื้อรุ่นสีเข้ม โปโลมีปก กางเกงขายาวสุภาพ) 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงพื้นที่และร่วมกับกิจกรรมการโครงการตามพระราชดำริ-ชุมชน-อปท.  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ลงพื้นที่และร่วมกับกิจกรรมการโครงการตามพระราชดำริ-ชุมชน-อปท.  
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  สรุปผลการลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  กิจกรรมสายใยรักจากพ่ีสู่น้อง  
 

วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๒ 

(การแต่งกาย: เสื้อรุ่นสีเข้ม โปโลมีปก กางเกงขายาวสุภาพ) 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับสำนักงาน ก.พ. โดยสวัสดิภาพ 

 

********************************************* 

 

หมายเหตุ: ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น. 
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแต่งชุดลำลองสีเข้ม รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา ที่เหมาะแก่การทำ

กิจกรรมกลางแจ้ง  
๔. กรุณาเตรียมอุปกรณ์กันแดด ฝน และยาประจำตัวให้พร้อมในระหว่างการทำกิจกรรม 

 

 
 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ สำนักงาน ก.พ. และจังหวัดชลบุรี 

 

QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

๑. กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th 

๒. กรณีท่ีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าวได้ ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็นมาที่สำนักงาน ก.พ.  

๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ปาณพร สมบัติเปี่ยม ศูนย์นักบริหารระดับสูง โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๕ หรือ 
อีเมล panaporn.ocsc@gmail.com 



ที่ ส่วนราชการ
1 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2 เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
3 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ
5 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
6 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
7 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
8 อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
9 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
10 ปลัดกระทรวงกำรคลัง
11 อธิบดีกรมธนำรักษ์
12 อธิบดีกรมบัญชีกลำง
13 อธิบดีกรมศุลกำกร
14 อธิบดีกรมสรรพสำมิต
15 อธิบดีกรมสรรพำกร
16 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
17 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
18 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
19 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
20 อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
21 อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
22 ปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ
23 อธิบดีกรมกำรท่องเทีย่ว
24 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 อธิบดีกรมชลประทำน
26 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
27 อธิบดีกรมประมง
28 อธิบดีกรมปศุสัตว์
29 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



ที่ ส่วนราชการ
30 เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
31 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
32 เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
33 อธิบดีกรมกำรข้ำว
34 อธิบดีกรมหม่อนไหม
35 ปลัดกระทรวงคมนำคม
36 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
37 อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน
38 อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
39 อธิบดีกรมทำงหลวง
40 อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
41 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
42 ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
43 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
44 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
45 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม
46 เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
47 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
48 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ
49 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
50 อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ  และพันธุพ์ืช
51 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
52 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
53 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
54 ปลัดกระทรวงพลังงำน
55 อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
56 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
57 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
58 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน



ที่ ส่วนราชการ
59 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
60 อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
61 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
62 อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
63 ปลัดกระทรวงมหำดไทย
64 อธิบดีกรมกำรปกครอง
65 อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
66 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
67 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
68 อธิบดีกรมบังคับคดี
69 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
70 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
71 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
72 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
73 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
74 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
75 ปลัดกระทรวงแรงงำน
76 อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
77 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
78 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม
79 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
80 อธิบดีกรมศิลปำกร
81 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
82 ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
83 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
84 เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ
85 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
86 เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
87 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน



ที่ ส่วนราชการ
88 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
89 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
90 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
91 อธิบดีกรมอนำมัย
92 อธิบดีกรมควบคุมโรค
93 อธิบดีกรมสุขภำพจิต
94 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
95 อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
96 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
97 อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
98 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
99 เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
100 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
101 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่
102 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
103 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
104 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   
105 อธิกำรบดีสถำบันพระบรมรำชชนก
106 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน


