




ส่วนราชการเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน 
สำหรับการเสนอจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ 

(ทุน Strategy-based) 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนราชการ 
๑ ด้านความมั่นคง ๑. กระทรวงการต่างประเทศ  

๒. กระทรวงศึกษาธิการ  
๓. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
๔. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๕. สำนักนายกรัฐมนตรี*  
๖. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๒ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

๑. กระทรวงการคลัง  
๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔. กระทรวงคมนาคม  
๕. กระทรวงพลังงาน 
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม  
๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๘. กระทรวงพาณิชย์  
๙. กระทรวงแรงงาน  
๑๐. กระทรวงสาธารณสุข  
๑๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑๒. สำนักนายกรัฐมนตรี*  
๑๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑๔. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔. กระทรวงพาณิชย์  
๕. กระทรวงแรงงาน  
๖. กระทรวงวัฒนธรรม  
๗. กระทรวงศึกษาธิการ  
๘. กระทรวงสาธารณสุข  
๙. กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  



๒ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนราชการ 
๑๐. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑๑. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  
๑๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๑๓. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

๔ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

๑. กระทรวงการคลัง  
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๓. กระทรวงมหาดไทย 
๔. กระทรวงศึกษาธิการ  
๕. กระทรวงสาธารณสุข  
๖. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๕ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒. กระทรวงพลังงาน  
๓. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. กระทรวงยุติธรรม  
๒. สำนักงาน ก.พ. 
๓. สำนักงาน ก.พ.ร.  
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๕. สำนักนายกรัฐมนตรี*  
๖. สำนักงบประมาณ 
๗. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๘. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๙. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๑๐. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๑๑. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ  

*สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  



๑ 
 

   
 

แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
รายการ รายละเอียดคำขอ 

๑. ส่วนราชการ (ระดับกระทรวง) ที่ขอรับการจัดสรรทุน  
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
(เลือกเพียง ๑ ด้าน) 

 ๑. ด้านความมั่งคง 

 ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๓. ชื่อโครงการ  
๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๕. รูปแบบการดำเนินการโครงการ  ดำเนินการเองเป็นหลัก  จัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก 
๖. ผลผลิตสำคัญของโครงการ  
๗. ความสำคัญของโครงการ  เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทย่อยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(โปรดระบุแผนแม่บทย่อย ..........................................................................) 

 เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากคณะรัฐมนตรี 

 เป็นโครงการประจำของส่วนราชการ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ..........................................................................) 
๘. ความเร่งด่วนของโครงการ (กรุณาระบุเดือนที่เริ่มดำเนินโครงการและเดือนที่สิ้นสุดโครงการ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  



๒ 
 

   
 

รายการ รายละเอียดคำขอ 
๙. ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโครงการ
ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 ระดับประเทศ      ระดับกระทรวง      ระดับส่วนราชการบางหน่วยงาน 

๑๐. ขั้นตอน/แนวทางการบริหารจัดการโครงการ  
๑๑. งบประมาณดำเนินการ  มีงบประมาณดำเนินการของโครงการ 

 มีงบประมาณจากโครงการอื่น ๆ มาสนับสนุน 

 ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการโครงการ 

 ไม่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการโครงการ 
๑๒. การบริหารงบประมาณ  
๑๓. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
๑๔. ส่วนราชการหลักที่รับผิดชอบโครงการ  
๑๕. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
๑๖. หัวข้อ/ประเด็นการเรียนรู้สำหรับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

โปรดเลือกหัวข้อ/ประเด็นการเรียนรู้ที่ส่วนราชการท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ของท่านเพ่ือขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามที่เสนอ 
(เลือกได้มากกว่า ๑ หัวข้อในแต่ละยุทธศาสตร์) 
ด้านความม่ันคง 

 Digital transformation  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

 ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน  การบริหารความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 



๓ 
 

   
 

รายการ รายละเอียดคำขอ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 Digital transformation  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

 การเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจ Startup  การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและบริการ 

 การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 Digital transformation  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการทางวัฒนธรรม 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 Digital transformation  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

 ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความยุติธรรมในสังคม  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 Digital transformation  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

 BCG  การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 Digital transformation  การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

 การบริหารเชิงกลยุทธ ์  การพัฒนาองค์กร 



๔ 
 

   
 

รายการ รายละเอียดคำขอ 
๑๗. หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อ 
ให้การปฏิบัติงานโครงการเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนาทีส่่วนราชการท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามที่เสนอ (ไม่เกิน ๓ หัวข้อ) 
๑. ................................................................................... 
๒. ................................................................................... 
๓. ................................................................................... 

๑๘. คุณสมบัติของข้าราชการที่จะสมัครเพื่อรับทุน
สำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐใน
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) เช่น ประเภท
ตำแหน่ง ระดับ อายุ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

หมายเหตุ 
๑. ส่วนราชการทีป่ระสงคข์อรับการจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรทุนฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
๒. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนฯ 
๓. ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มากกว่า ๑ ด้าน และประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนฯ มากกว่า ๑ ด้าน  โปรดจัดลำดับยุทธศาสตร์ด้านที่ต้องการได้รับ

การจัดสรรทุนฯ 
 

  



๕ 
 

   
 

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
กรณีท่ีส่วนราชการประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับ

ยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มากกว่า ๑ ด้าน โปรดเรียงลำดับความสำคัญ
ของโครงการที่ส่วนราชการเสนอโดยเรียงลำดับความสำคัญมากเป็นลำดับแรก 
 

ส่วนราชการ (ระดับกระทรวง)............................................................................................................................................ 
 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

  
 
 
 

 



เอกสารแนบ

กระทรวง/กรม
กระทรวงการต่างประเทศ 1 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 เลขาธิการสถาการศึกษา

กระทรวงการคลัง 6 ปลัดกระทรวงการคลัง
7 อธิบดีกรมธนารักษ์
8 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
9 อธิบดีกรมศุลกากร
10 อธิบดีกรมสรรพสามิต
11 อธิบดีกรมสรรพากร
12 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
13 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
14 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
15 ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
16 อธิบดีกรมการท่องเท่ียว
17 อธิบดีกรมพลศึกษา
18 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 อธิบดีกรมการข้าว
20 อธิบดีกรมชลประทาน
21 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
22 อธิบดีกรมประมง
23 อธิบดีกรมปศุสัตว์
24 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
25 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
26 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
27 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
28 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
29 อธิบดีกรมหม่อนไหม
30 เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
31 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
32 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายช่ือหัวหน้าส่วนราชการเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน 
ส าหรับการเสนอการจัดสรรทุนส าหรับการเตรียมและพัฒนาก าลังคนภาครัฐระดับยุทธศาสตร์ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กระทรวงคมนาคม 33 ปลัดกระทรวงคมนาคม
34 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
35 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
36 อธิบดีกรมเจ้าท่า
37 อธิบดีกรมทางหลวง
38 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
39 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
40 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กระทรวงพลังงาน 41 ปลัดกระทรวงพลังงาน
42 อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
43 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
44 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
45 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม 46 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
47 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
48 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
49 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
50 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
51 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
52 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
54 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
55 ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
56 เลขาธิการส านักงานปรมณูเพ่ือสันติ 

กระทรวงพาณิชย์ 57 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
58 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
59 อธิบดีกรมการค้าภายใน
60 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
61 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
62 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
63 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
64 อธิบดีส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงแรงงาน 65 ปลัดกระทรวงแรงงาน
66 อธิบดีกรมการจัดหางาน
67 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
68 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
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69 เลขาธิการส านักงานประกันสังคม
กระทรวงสาธารณสุข 70 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

71 อธิบดีกรมการแพทย์
72 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
73 อธิบดีกรมควบคุมโรค
74 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
75 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
76 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
77 อธิบดีกรมอนามัย
78 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
79 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
80 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
81 ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ
82 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
83 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
84 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
85 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
86 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
87 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
88 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
89 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
90 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
91 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
92 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
93 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
94 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
95 อธิบดีกรมป่าไม้
96 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
97 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
98 เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงวัฒนธรรม 99 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
100 อธิบดีกรมการศาสนา
101 อธิบดีกรมศิลปากร
102 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
103 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
104 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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กระทรวงมหาดไทย 105 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
106 อธิบดีกรมการปกครอง
107 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
108 อธิบดีกรมท่ีดิน
109 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
110 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
111 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กระทรวงยุติธรรม 112 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
113 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
114 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
115 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
116 อธิบดีกรมบังคับคดี
117 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
118 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
119 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม
120 ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 121 ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
122 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
123 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงาน ก.พ. 124 เลขาธิการ ก.พ.
ส านักงาน ก.พ.ร. 125 เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 126

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงาน กปร. 
127

ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 128

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 129

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สภาความม่ันคงแห่งชาติ 130 เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 131

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สนทช. 132 เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ศอบต. 133 เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส านักงาน BOI 134 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
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ส านักงาน ปปง. 135 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส านักงบประมาณ 136 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 137 ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

138
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

ส านักงาน ปปท. 139 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานพรุทธศาสนา
แห่งชาติ 140

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

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