
 

ที ่นร ๑๐๐๓/๕๖๖ สำนักงาน ก.พ. 
             ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

         ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team :   

  PWST) ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist   

  Development Program)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบขยายผล ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการตามเอกสารแนบ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. แบบฟอร์มข้อเสนอการเป็นเจ้าภาพการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการ 
    สำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST)  
    ๒. แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้ เข้าร่วม โครงการ 

         เชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST)   
  ๓. แผนการดำเนินการรอบขยายผลรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาและพัฒนาแนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent 

Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy 

Work/Study Team : PWST) ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 

ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจ 

เชิงยุทธศาสตร์ โดยได้ดำเนินโครงการฯ มาแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๓ รอบ ได้แก่ ๑. รอบนำร่อง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ๒. รอบขยายผล ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และ ๓. รอบขยายผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  นั้น 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดการขยายผลการดำเนินโครงการฯ ในรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการที่มีโจทย์หรือโครงการซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือนโยบายที่มีความเร่งด่วน 
(Policy Formulation) งานเชิงบูรณาการที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีตัวชี้วัดส่วนราชการร่วมกัน  
และมีส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักและต้องดำเนินการโดยเร็ว (Policy 

Implementation) หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

หรือภารกิจที่ฝ่ายบริหาร/คณะรัฐมนตรีมอบหมายพิเศษ (Policy Monitoring/Cabinet Assignment)  
โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและประสงค์จะร่วมกันสร้างคลังข้อมูลกำลังคนคุณภาพ
เพ่ือร่วมกันปฏิบัติภารกิจระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ หากส่วนราชการของท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ  
สามารถส่งข้อเสนอโจทย์เพ่ือเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยจัดส่งตามแบบฟอร์มข้อเสนอเป็นเจ้าภาพและแบบฟอร์ม 

 

กำหนด ... 

ด่วนที่สุด 

 

สำเนา



 

- ๒ - 

 

กำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญ 

ระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
โดยสำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โม้ชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายศิริโรจน์ 
อินทร์ประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางชุติมา หาญเผชิญ) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๑, ๖๘๑๗ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖ 



แบบฟอร์ม PWST 1 : ข้อเสนอโจทย์จากส่วนราชการ 

๑ 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอเป็นเจ้าภาพการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team: PWST) 
รายละเอียดการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) 

๑. ชื่อส่วนราชการเจ้าภาพโครงการ   กระทรวง  
๒. ชื่อโจทย์/โครงการ/ภารกิจ  

๓. ประเภทโจทย์/โครงการ/ภารกิจ   งานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายที่มีความเร่งด่วน (Policy Formulation)  

 งานเชิงบูรณาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและมีส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้ าภาพหลักและต้องดำเนินการ
โดยเร็ว (Policy Implementation)  

 งานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายฝ่ายหรือภารกิจที่ฝ่ายบริหาร/คณะรัฐมนตรีมอบหมายพิเศษ (Policy 

Monitoring/ Cabinet Assignment)  
 อื่น ๆ (กรุณาโปรดระบุ ........................................................................................................) 

๔. ขอบเขตโจทย์/โครงการ/ภารกิจ  

 

 

 

 

๕. ผลผลิตสำคัญของโจทย์/โครงการ/
ภารกิจ 

 

๕.๑ 

๕.๒ 

๕.๓ 

๖. ส่วนราชการอื่นที่มีบทบาทเกี่ยวใน
โจทย์/โครงการ/ภารกิจตามข้อ ๓  
โดยมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมด้วย 

บทบาทหลัก …......... 
บทบาทรอง …......... 

๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ .............  เดือน (กรุณาระบุเดือนท่ีเริ่มดำเนินโครงการ และเดือนที่สิ้นสุดโครงการ) 
เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค. ๖๑ ก.ย. ๖๑ ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ มี.ค. ๖๒ 



แบบฟอร์ม PWST 1 : ข้อเสนอโจทย์จากส่วนราชการ 

๒ 

 

๘. หัวหน้าโครงการ ช่ือ – สกุล …………………………………………………………………………………………………….. 

ตำแหน่ง  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

หมายเลขติดต่อ/อีเมล์ 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

๙. จำนวนกำลังคนคุณภาพที่ต้องการ .............  คน ประกอบด้วย 

 คนท่ี คุณวุฒิ/ความรู/้ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถ/ 
คุณลักษณะที่จำเป็น 

ผลงานท่ีคาดหวัง/งานท่ีต้องการ
มอบหมายใหร้ับผดิชอบ 

ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ* 

 

 ๑. o ... 
o ... 
o  

  

 

 

 ๒. o ... 
o ... 
o  

 ............ เดือน 

   
 

 ๓. o ... 
o ... 
o  

 ............ เดือน  

 ๔. o ... 
o ... 
o  

 ............ เดือน  

 ๕. o ... 
o ... 
o  

 ............ เดือน  

 ๖. o ... 
o ... 

 ............ เดือน  

 *หมายเหตุ กรุณาระบุความต้องการพิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ช่ือส่วนราชการที่ต้องการ กลุม่กำลังคนคุณภาพที่ต้องการ เป็นต้น 



แบบฟอร์ม PWST 1 : ข้อเสนอโจทย์จากส่วนราชการ 

๓ 

 

๙. แนวทางบริหารจัดการ กรุณาระบุโครงสร้างการบรหิารจดัการโจทย์/โครงการ/ภารกิจ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 

 
๑๐. ความต้องการในการพัฒนากลุ่ม
กำลังคนคุณภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการ
สำคัญระดับประเทศมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (ถ้ามี) 

หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา 

o ... 
o ... 

 

 

 

 

การจัดส่งข้อมูล 

อีเมล์คณะทำงาน PSWT :   hipps2017team@gmail.com 



  แบบฟอร์ม PWST 2 : คณุลักษณะ/คุณสมบัติ_วิธีการคดัเลือก 

๑ 

 

แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team: PWST) 
รายละเอียดการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/ StudyTeam : PWST) 

๑. ชื่อส่วนราชการเจ้าภาพโครงการ   กระทรวง  
๒. ชื่อโจทย์/โครงการ/ภารกิจ  

๓. คุณลักษณะ/คุณสมบัติกำลังคนคุณภาพที่ต้องการ o ... 
o ... 
o ... 
o ... 
o ... 

๔. แนวทางการคัดเลือก (ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์เป็นผูด้ำเนินการ) 
 ทำเคร่ืองหมาย X ใน

รูปแบบกิจกรรมที่เลือก 

รูปแบบกิจกรรม วิธีการ คะแนน เกณฑ์ผ่าน (คะแนน) 

❑   การสอบข้อเขียน  - ข้อสอบอัตนัย  
- ข้อสอบปรนัย 

  

❑   การสอบสัมภาษณ ์ - 
  

❑   ส่วนราชการกำหนดหัวข้อที่ประสงค์  เช่น การทำ Clip Video  
  

     

 
 

 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
 

    
การจัดส่งข้อมูล 

อีเมล์คณะทำงาน PWST :   hipps2017team@gmail.com  



พิจารณาคัดเลือกโจทย&
+ แจ�งผลให� สรก. ทราบ

ประชุมร�วมกับ สรก. เพ่ือ
กําหนดแนวทาง วิธีการและ
กําหนดเกณฑ&การคัดเลือก

เข�าร�วมโครงการฯ 

กิจกรรมคัดเลือก และ
ดําเนินการคัดเลือก

*หากไมCเขSารCวมถือวCาสละ
สิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู�ได�รับ
การคัดเลือกเข�าร�วม

โครงการฯ 

ปฏิบัติงานท่ีส�วนราชการ
เจ�าภาพโจทย&

กลับไปปฏิบัติงาน 
ณ หน�วยงานต�นสังกัด

 ๓  ธ.ค. ๖๓

๒๔ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

๑๖ มี.ค. ๖๓

ภายใน พ.ย. ๖๒ ๑๘ ก.พ. ๖๓๑๖ ธ.ค. ๖๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๓

๙ มี.ค. ๖๓

 โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร!เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
 (Strategist Development Program)

ประชาสัมพันธ& + ประกาศ
รับสมัครบุคลากรเข�าร�วม

โครงการ ฯ

 ๑ เม.ย. ๖๓

ประกาศรายชื่อผู�สมัคร
เข�าร�วมโครงการ ฯ
พร�อมกําหนดการ

คัดเลือก 

๑ เม.ย. ๖๓

* หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนการดําเนินงาน
กําหนดการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรเพ่ือไปปฏิบตัิงาน ตั้งแตC ๑ เม.ย. ๖๓

**๑๒ ก.พ. ๖๓ สCวนราชการจัดสCง
ใบสมัครมายังสํานักงาน ก.พ.

**๔ มี.ค.๖๓ สCวนราชการจัด
ผลคะแนนมายังสํานักงาน ก.พ.

กิจกรรมเปTดตัวโครงการฯ

กิจกรรมชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ ต�อส�วนราชการ

และผู�สนใจสมัคร

๑๐ ม.ค. ๖๓

**๑๐ ธ.ค. ๖๒ สCวนราชการจัดสCงเอกสาร
ประชาสัมพันธ!เพ่ือการรับสมัครมายัง

สํานักงาน ก.พ.



                                   
ลำดับที ่

เรียน 

1.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
2.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
3.  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4.  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
5.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
6.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

8.  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

10.  ปลัดกระทรวงพลังงาน 

11.  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

12.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

13.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

14.  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

15.  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

16.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

17.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

18.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

19.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
20.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
21.  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
22.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

23.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
24.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
25.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

26.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
27.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

28.  เลขาธิการสภาการศึกษา 
29.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

30.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



31.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

32.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
33.  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 
34.  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
35.  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
36.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

37.  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

38.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

39.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
40.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
41.  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 



 

ลำดับที่ เรียน 

1.  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
2.  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
3.  อธิบดีกรมธนารักษ์ 
4.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
5.  อธิบดีกรมศุลกากร 

6.  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

7.  อธิบดีกรมสรรพากร 

8.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

9.  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

10.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
11.  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

12.  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

13.  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

14.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
15.  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

16.  อธิบดีกรมพลศึกษา 

17.  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

18.  อธิบดีกรมชลประทาน 

19.  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
20.  อธิบดีกรมประมง 
21.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
22.  อธิบดีกรมการข้าว 

23.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

24.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

25.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

26.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
27.  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

28.  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
29.  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

30.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 

31.  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

32.  อธิบดีกรมเจ้าท่า 
33.  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

34.  อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

35.  อธิบดีกรมทางหลวง 



 
 

ลำดับที่ เรียน 

36.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

37.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

38.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

39.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
40.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
41.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

42.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

43.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

44.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

45.  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

46.  อธิบดีกรมป่าไม้ 
47.  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

48.  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
49.  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
50.  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
51.  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

52.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

53.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

54.  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

55.  อธิบดีกรมการค้าภายใน 

56.  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

57.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

58.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

59.  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

60.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

61.  อธิบดีกรมการปกครอง 
62.  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

63.  อธิบดีกรมที่ดิน 

64.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

65.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
66.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

67.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
68.  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 



 
 

ลำดับที่ เรียน 

69.  อธิบดีกรมบังคับคดี 
70.  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

71.  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

72.  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

73.  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

74.  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
75.  อธิบดีกรมการจัดหางาน 

76.  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

77.  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

78.  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

79.  อธิบดีกรมการศาสนา 

80.  อธิบดีกรมศิลปากร 

81.  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

82.  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

83.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

84.  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
85.  อธิบดีกรมการแพทย์ 
86.  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

87.  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

88.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
89.  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

90.  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

91.  อธิบดีกรมอนามัย 

92.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

93.  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

94.  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

95.  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
96.  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

97.  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

98.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 


