
รายชื่อหัวหน�าส�วนราชการระดับกรมและเทียบเท�า

กระทรวง ที่ หัวหน�าส�วนราชการระดับกรม ส�วนราชการระดับกรม

สํานักนายกรัฐมนตรี 1 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ" กรมประชาสัมพันธ"

2 เลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค

กระทรวงการคลัง 3 อธิบดีกรมธนารักษ" กรมธนารักษ"

4 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง

5 อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร

6 อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

7 อธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร

8 ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

9 ผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

10 ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 11 อธิบดีกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา

12 อธิบดีกรมการท�องเท่ียว กรมการท�องเท่ียว

13 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย" 14 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

15 อธิบดีกรมกิจการผู�สูงอายุ กรมกิจการผู�สูงอายุ

16 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

17 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

18 อธิบดีกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร" วิจัยและนวัตกรรม 19 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร"บริการ กรมวิทยาศาสตร"บริการ

20 ผู�อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห�งชาติ สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ

21 เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ" 22 อธิบดีกรมการข�าว กรมการข�าว

23 อธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน

24 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ" กรมตรวจบัญชีสหกรณ"

25 อธิบดีกรมประมง กรมประมง

26 อธิบดีกรมปศุสัตว" กรมปศุสัตว"

27 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

28 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน

29 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

30 อธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร กรมส�งเสริมการเกษตร

31 อธิบดีกรมส�งเสริมสหกรณ" กรมส�งเสริมสหกรณ"

32 อธิบดีกรมหม�อนไหม กรมหม�อนไหม

33 เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

34 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ

35 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงคมนาคม 36 อธิบดีกรมเจ�าท�า กรมเจ�าท�า

37 อธิบดีกรมการขนส�งทางบก กรมการขนส�งทางบก

38 อธิบดีกรมการขนส�งทางราง กรมการขนส�งทางราง

39 อธิบดีกรมท�าอากาศยาน กรมท�าอากาศยาน

40 อธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง

41 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท

42 ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 43 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

44 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ

45 ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ สํานักงานสถิติแห�งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 46 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ



กระทรวง ที่ หัวหน�าส�วนราชการระดับกรม ส�วนราชการระดับกรม

47 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝBCง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝBCง

48 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี

49 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา

50 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

51 อธิบดีกรมปDาไม� กรมปDาไม�

52 อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม กรมส�งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม

53 อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ  สัตว"ปDา  และพันธุ"พืช กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว"ปDา และพันธุ"พืช

54 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม

กระทรวงพลังงาน 55 อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

56 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

57 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ"พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ"พลังงาน

58 ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพาณิชย" 59 อธิบดีกรมการค�าต�างประเทศ กรมการค�าต�างประเทศ

60 อธิบดีกรมการค�าภายใน กรมการค�าภายใน

61 อธิบดีกรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ

62 อธิบดีกรมทรัพย"สินทางปBญญา กรมทรัพย"สินทางปBญญา

63 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

64 อธิบดีกรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ

65 ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร"การค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร"การค�า

กระทรวงมหาดไทย 66 อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง

67 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

68 อธิบดีกรมท่ีดิน กรมท่ีดิน

69 อธิบดีกรมปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย

70 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

71 อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

กระทรวงยุติธรรม 72 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

73 อธิบดีกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ

74 อธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี

75 อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

76 อธิบดีกรมราชทัณฑ" กรมราชทัณฑ"

77 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

78 ผู�อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม

79 ผู�อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร" สถาบันนิติวิทยาศาสตร"

80 เลขาธิการคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงแรงงาน 81 อธิบดีกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน

82 อธิบดีกรมพัฒนาฝIมือแรงงาน กรมพัฒนาฝIมือแรงงาน

83 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

84 เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม 85 อธิบดีกรมการศาสนา กรมการศาสนา

86 อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากร

87 อธิบดีกรมส�งเสริมวัฒนธรรม กรมส�งเสริมวัฒนธรรม

88 ผู�อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย

89 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปJ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปJ

กระทรวงศึกษาธิการ 90 เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

91 เลขาธิการคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน

92 เลขาธิการสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

กระทรวงสาธารณสุข 93 อธิบดีกรมการแพทย" กรมการแพทย"

94 อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
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95 อธิบดีกรมการแพทย"แผนไทยและการแพทย"ทางเลือก กรมการแพทย"แผนไทยและการแพทย"ทางเลือก

96 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร"การแพทย" กรมวิทยาศาสตร"การแพทย"

97 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

98 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

99 อธิบดีกรมอนามัย กรมอนามัย

100 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงอุตสาหกรรม 101 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

102 อธิบดีกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

103 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร� กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร�

104 เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย

105 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม

106 ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 107 ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

108 เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

109 ผู�อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร


