
 

 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖  สำนักงาน ก.พ.       
ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญส(งข)าราชการสมัครเข)าร(วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู)บริหารส(วนราชการ (นบส. ๒) 
รุ(นที่ ๑๔ ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน (หัวหน)าส(วนราชการตามรายชื่อแนบท)าย) 

สิ่งท่ีส(งมาด)วย ๑.  รายละเอียดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู)บริหารส(วนราชการ (นบส. ๒) รุ(นที่ ๑๔ 
๒.  ข้ันตอนการสมัครเข)าร(วมโครงการ 

ด)วยสำนักงาน ก.พ. ได)กำหนดจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู)บริหารส(วนราชการ 
(นบส. ๒) รุ(นที่ ๑๔ ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับผู)บริหารที่ดำรงตำแหน(งรองหัวหน)าส(วนราชการที่มี
ฐานะเป=นกรมและรองผู)ว(าราชการจังหวัด จำนวน ๔๐ คน ดำเนินการอบรมระหว(างเดือนเมษายน - กันยายน 
๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื ่อเตรียมนักบริหารให)มีความพร)อมที่จะเข)ารับตำแหน(งหัวหน)าส(วนราชการ  
เสริมทักษะทางการบริหาร สร)างศักยภาพความเป=นเลิศด)านภาวะผู)นำ เป=นต)นแบบที่ดี และส(งเสริมให)เกิด
เครือข(ายการบริหารราชการ (รายละเอียดโครงการตามสิ่งท่ีส(งมาด)วย ๑)  

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�จากส(วนราชการโปรดพิจารณาคัดเลือกข)าราชการท่ี 
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ�ที่กำหนด จำนวน ๑ คน สมัครเข)าร(วมโครงการดังกล(าว (รายละเอียดคุณสมบัติตาม
ข)อ ๖ สิ่งที ่ส(งมาด)วย ๑) โดยกรอกข)อมูลสมัครออนไลน�ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/sedp 
ระหว(างวันที่ ๑ กุมภาพันธ� ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดส(งเอกสารการสมัครถึงสำนักงาน ก.พ. ภายใน
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดข้ันตอนการสมัคร ตามสิ่งที่ส(งมาด)วย ๒)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกข)าราชการสมัครเข)ารับการอบรมโครงการพัฒนา 
นักบริหารระดับสูง : ผู)บริหารส(วนราชการ (นบส. ๒) รุ(นที่ ๑๔ ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียด
ข)างต)น และโปรดแจ)งให)สำนักงาน ก.พ. ทราบด)วย จะขอบคุณยิ่ง  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 (นางอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน   
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๒, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๕, ๐๘๑ ๖๒๖ ๐๕๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙  



รายช่ือส	วนราชการจัดส	งหนังสือเชิญ - ส	งข�าราชการสมัครเข�าร	วมโครงการ นบส. 2 รุ	นท่ี 14 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี กระทรวง หน	วยงาน หัวหน�าส	วนราชการ

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมการข�าว อธิบดีกรมการข�าว

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน

3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ� อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�

4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมประมง อธิบดีกรมประมง

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมปศุสัตว� อธิบดีกรมปศุสัตว�

6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน

8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมส/งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส/งเสริมการเกษตร

10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมส/งเสริมสหกรณ� อธิบดีกรมส/งเสริมสหกรณ�

11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรมหม/อนไหม อธิบดีกรมหม/อนไหม

12 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห/งชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห/งชาติ

16 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการจัดหางาน

17 กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝ9มือแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝ9มือแรงงาน

18 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

19 กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

20 กระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน

21 กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ� อธิบดีกรมธนารักษ�

22 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

23 กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร

24 กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิต

25 กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพากร

26 กระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

27 กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

28 กระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

29 กระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง

30  กระทรวงการต/างประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ  ปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

31 กระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา กรมการท/องเท่ียว อธิบดีกรมการท/องเท่ียว

32 กระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา

33 กระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา

34 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� กรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

35 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� กรมกิจการผู�สูงอายุ อธิบดีกรมกิจการผู�สูงอายุ

36 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

37 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

38 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� กรมส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อธิบดีกรมส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

39 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

40 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร�บริการ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ

41 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานการวิจัยแห/งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห/งชาติ

42 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

43 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม

44 กระทรวงคมนาคม กรมเจ�าท/า อธิบดีกรมเจ�าท/า

45 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส/งทางบก อธิบดีกรมการขนส/งทางบก

46 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส/งทางราง อธิบดีกรมการขนส/งทางราง

47 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง



รายช่ือส	วนราชการจัดส	งหนังสือเชิญ - ส	งข�าราชการสมัครเข�าร	วมโครงการ นบส. 2 รุ	นท่ี 14 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี กระทรวง หน	วยงาน หัวหน�าส	วนราชการ

48 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

49 กระทรวงคมนาคม กรมท/าอากาศยาน อธิบดีกรมท/าอากาศยาน

50 กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

51 กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม

52 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

53 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

54 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

55 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห/งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห/งชาติ

56 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

57 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง

58 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

59 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

60 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

61 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมปEาไม� อธิบดีกรมปEาไม�

62 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมส/งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม อธิบดีกรมส/งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม

63 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กรมอุทยานแห/งชาติ สัตว�ปEา และพันธุ�พืช อธิบดีกรมอุทยานแห/งชาติ  สัตว�ปEา และพันธุ�พืช

64 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

66 กระทรวงพลังงาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

67 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

68 กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

69 กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

70 กระทรวงพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน

71 กระทรวงพาณิชย� กรมเจรจาการค�าระหว/างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค�าระหว/างประเทศ

72 กระทรวงพาณิชย� กรมการค�าต/างประเทศ อธิบดีกรมการค�าต/างประเทศ

73 กระทรวงพาณิชย� กรมการค�าภายใน อธิบดีกรมการค�าภายใน

74 กระทรวงพาณิชย� กรมทรัพย�สินทางปCญญา อธิบดีกรมทรัพย�สินทางปCญญา

75 กระทรวงพาณิชย� กรมพัฒนาธุรกิจการค�า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

76 กระทรวงพาณิชย� กรมส/งเสริมการค�าระหว/างประเทศ อธิบดีกรมส/งเสริมการค�าระหว/างประเทศ

77 กระทรวงพาณิชย� สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า

78 กระทรวงพาณิชย� สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� ปลัดกระทรวงพาณิชย�

79 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

80 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง

81 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

82 กระทรวงมหาดไทย กรมท่ีดิน อธิบดีกรมท่ีดิน

83 กระทรวงมหาดไทย กรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย

84 กระทรวงมหาดไทย กรมส/งเสริมการปกครองท�องถ่ิน อธิบดีกรมส/งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

85  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

86 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ

87 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ

88 กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดี

89 กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

90 กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ� อธิบดีกรมราชทัณฑ�

91 กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

92 กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร� ผู�อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร�

93 กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด

94 กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ผู�อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
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95 กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม

96 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนา

97 กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร

98 กระทรวงวัฒนธรรม กรมส/งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมส/งเสริมวัฒนธรรม

99 กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

100 กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย ผู�อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

101 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา

102 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

103 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

104 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

105 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย� อธิบดีกรมการแพทย�

106 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก

107 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมโรค

108 กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

109 กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

110 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

111 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย

112 กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

113 กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

114 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

115 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

116 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/

117 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

118 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย

119 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

120 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

121 ไม/สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง  ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� เลขาธิการศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต�

122  - สํานักงาน ป.ย.ป. ผู�อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป.

123 หน/วยงานข้ึนตรงต/อนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเลขาธิการคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

124 ไม/สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

125 ไม/สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง  สํานักงานปGองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

126 ไม/สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

127 ไม/สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง  สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

128 สํานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ� อธิบดีกรมประชาสัมพันธ�

129 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

130 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

131 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักข/าวกรองแห/งชาติ ผู�อํานวยการสํานักข/าวกรองแห/งชาติ

132 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ

133 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.

134 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

135 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 

136 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

137 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

138 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานทรัพยากรน้ําแห/งชาติ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห/งชาติ

139 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

140 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาความม่ันคงแห/งชาติ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห/งชาติ

141 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ
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142 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห/งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห/งชาติ

143 หน/วยงานข้ึนตรงต/อนายกรัฐมนตรี ศูนย�อํานวยการรักษาผลประโยชน�ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ผู�อํานวยการศูนย�อํานวยการรักษาผลประโยชน�ของชาติทางทะเล


