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ที่ นร ๑๐๐๓/๒๕๔  สำนักงาน ก.พ.   

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

              ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ 

   ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ 

เรียน  หวัหน้าส่วนราชการ 
อ้างถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กำหนดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ 

  ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปเป็นระยะเวลา  
๓ เดือน โดยจะแจ้งกำหนดการจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมิน
สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคข์้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ งมาด้วย ๑  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่ ได้สมัครเข้ารับ 

การคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่  ๑๖ แล้ว และมีผลคะแนนความสามารถ 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถทางภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 

แจ้งรายชื่อข้าราชการฯ เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และจัดส่งให้
สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้ง
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/hipps หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ภายในวันที่   
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

(นางชุติมา หาญเผชิญ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๐๓ หรือ ๖๘๑๒  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ หรือ ๑๗๓๖ 

(สำเนา)



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 

(ก)  กำหนดการวัน เวลา และสถานที่ 

วัน เวลา วิชา สถานที ่ อุปกรณ์ที่ใช้ 

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
แบบประเมิน
สมรรถนะ  

สำนักงาน ก.พ. 

หอประชุมสุขุม           
นัยประดิษฐ 

สำนักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี 

- ปากกา 

- ดินสอที่มีความดำ 
เท่ากับ ๒ บี หรือมากกว่า 

- ยางลบ 

หมายเหต ุประตูห้องเปิด เวลา ๐๙.๐๐ น. และประตูห้องปิด เวลา ๑๐.๐๐ น. 

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ 

 ๑. ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินอย่างเคร่งครัด 

 ๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมเช่นเดียวกับการปฏิบัติราชการปกติ  
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ จะไม่อนุญาต 

ให้เข้ารับการประเมิน  
 ๒.๒  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน 

ในการเข้ารับการประเมินฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลังจากกรอกระบบ
สมัครแล้ว ในวันประเมินให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง  
ส่งให้เจ้าหน้าที่ขณะเซ็นชื่อเข้ารับการประเมินฯ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ  
โดยเด็ดขาด 

 ๒.๓ ควรไปถึงสถานที่จัดการประเมินก่อนเริ่มการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที และ
เข้าห้องได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอุปกรณ์ 
ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องได้ หลังเวลาประตูห้องปิด จะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้อง 
  ๒.๔ อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒ บีหรือมากกว่า ยางลบ 
กล่องใส่อุปกรณ์เขียนตอบแบบใส สำหรับกระเป๋าเงินและโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) หากจะนำเข้าห้อง 

 ให้ปิดเครื่อง แล้ววางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่ง  
  ๒.๕ ผู้ เข้ารับการประเมินฯ ต้องนั่งตามที่นั่งและห้องที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้  
ผู้ที่นั่งผิดที่ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ 

 ๒.๖ ต้องระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ดำเข้มเต็มวงวงกลม จะระบายไม่เต็ม
วงกลม หรือใช้เครื่องหมายอ่ืนไม่ได้ และจะต้องใช้ดิ นสอดำที่มีความดำเท่ากับ ๒ บีหรือมากกว่า  
จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอ่ืนหรือปากกาไม่ได้ ถ้าระบายผิด ระบายจาง หรือไม่ระบาย 

 



๒ 

 

จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ ทั้งนี้  เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้ เข้ารับ 

การประเมินฯ ระบายเท่านั้น สำนักงาน ก.พ.จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบ
ของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบหากผู้เข้ารับการประเมินฯ ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้ 

 ๒.๗ ผู้ เข้ารับการประเมินฯ ต้องปฏิบัติตามคำสั่ งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  
โดยเคร่งครัด เมื่ออยู่ในห้อง ห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินรายอ่ืน  

 ๒.๘ ห้ ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่ งของ 
แบบประเมินออกจากห้อง  

 ๒.๙ เมื่อหมดเวลาให้หยุดทำแบบประเมินโดยทันที และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เก็บและ
นับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจนครบถ้วนจึงอนุญาตให้ออกจากห้องได้ 
 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมิน หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต 

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และสำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการ
ประเมินฯ ครั้งนี้ก็ได้ 

(ค) ข้อปฏิบัตเิพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวันประเมินคุณลักษณะ 
ทีพ่ึงประสงค์ 

 ๑.  สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาในระหว่างการประเมินฯ 

 ๒. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร ในระหว่างรอเข้ารับการประเมินฯ 

 ๓. หากเคยมีอาการหรือมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ เหนื ่อยหอบ ในวันประเมินฯ 
ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยการวัด
อุณหภูมิ/วัดไข้ ณ จุดตรวจคัดกรองหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน ก.พ. พร้อมติดสติกเกอร์เมื่อผ่านจุดตรวจ 

คัดกรอง และผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนเข้ารับ
การประเมินฯ ด้วย 

 

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



 

แบบฟอร์มแจ้งรายช่ือข้าราชการที่มีคุณสมบัติสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖  

เพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 
 

 

ชื่อส่วนราชการ  ……………………………………….…………  กระทรวง ................................................................... 
ผู้ประสานงาน ..............................................................  หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................... 
โทรสาร ............................................................. 
 

รายช่ือข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
เบอร์ติดต่อ 

(มือถือ) 

ความสามารถ 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความสามาถ 

ทางภาษา 
แบบ 

ทดสอบ 

ผล
คะแนน 

ภาษา ผล
คะแนน 

        

        

        

        

        

        

        
 

หมายเหตุ :  ๑. กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มส่งรายช่ือข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายใน
  วันพฤหั สบดีที่  ๑๕ ตุ ลาคม ๒ ๕๖๓  ดาวน์ โห ลดแบบ ฟ อร์ม ได้ ที่  www.ocsc.go.th/HiPPS หั วข้ อ  
    “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

 ๒.  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายช่ือข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี 
  ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ เพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมิ น 

  สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/HiPPS หัวข้อ  
  “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

 ๓. ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ เพื่อประเมิน 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.ต้องมีผลคะแนน 

  ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถทางภาษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดแล้ว 

  โดยแนบสำเนาผลการทดสอบที่ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นสมัครด้วย 

 ๔.  สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งผลการการประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 
  เป็นรายบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/HiPPS หัวข้อ “รับสมัคร  
  เข้าร่วมโครงการ HiPPS” เพื่อให้ผู้สมัครยื่นต่อส่วนราชการสำหรับประกอบการคัดเลือกต่อไป   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



                           
ลำดับที ่

เรียน 

1.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

2.  ปลัดกระทรวงการคลัง 

3.  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4.  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

5.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

6.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

8.  ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

30.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



31.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

32.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

33.  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

34.  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

35.  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

36.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

37.  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

38.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

39.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

40.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

41.  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

42.  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

43.  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

44.  อธิบดีกรมธนารักษ์ 

45.  อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

46.  อธิบดีกรมศุลกากร 

47.  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

48.  อธิบดีกรมสรรพากร 

49.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

50.  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

51.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

52.  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

53.  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

54.  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

55.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

56.  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

57.  อธิบดีกรมพลศึกษา 

58.  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

59.  อธิบดีกรมชลประทาน 

60.  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

61.  อธิบดีกรมประมง 

62.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



63.  อธิบดีกรมการข้าว 

64.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

65.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

66.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

67.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

68.  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

69.  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

70.  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

71.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 

72.  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

73.  อธิบดีกรมเจ้าท่า 

74.  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

75.  อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

76.  อธิบดีกรมทางหลวง 

77.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

78.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

79.  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

80.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

81.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

82.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

83.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

84.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

85.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

86.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

87.  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

88.  อธิบดีกรมป่าไม้ 

89.  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

90.  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

91.  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

92.  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

93.  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

94.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 



95.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

96.  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

97.  อธิบดีกรมการค้าภายใน 

98.  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

99.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

100. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

101. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

102. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

103. อธิบดีกรมการปกครอง 

104. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

105. อธิบดีกรมที่ดิน 

106. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

107. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

108. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

109. อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

110. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

111. อธิบดีกรมบังคับคดี 

112. อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

113. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

114. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

115. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

116. ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

117. อธิบดีกรมการจัดหางาน 

118. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

119. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

120. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

121. อธิบดีกรมการศาสนา 

122. อธิบดีกรมศิลปากร 

123. อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

124. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

125. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

126. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 



127. อธิบดีกรมการแพทย์ 

128. อธิบดีกรมควบคุมโรค 

129. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

130. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

131. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

132. อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

133. อธิบดีกรมอนามัย 

134. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

135. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

136. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

137. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

138. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

139. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

140. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 


