ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
๏์ มกราคม ๎๑๒๏

รืไอง

การ฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการ

รียน ิวียนกระทรวง กรม ละจังหวัดี
อຌางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ ๙ ตุลาคม ๎๑๒ํ
สิไงทีไสงมาดຌวย รายชืไอสวนราชการตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
ตามหนังสือทีไอຌางถึง ก.พ. เดຌกำหนดนวทางการ฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
ของสวนราชการตามพระราชบัญ ญัติร ะบีย บขຌาราชการพลรือ น พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอ บรรจุละตงตัๅงป็น
ขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภทอืไน มาพืไอทราบละถือปฏิบัติ ดยมีคำอธิบายนวทางดำนินการละ
รายชืไอสวนราชการตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌประกอบ
การดำนินการ ความจຌงลຌว นัๅน
บั ดนีๅ ก.พ. พิ จ ารณาลຌ ว หใ น วา พืไ อ฿หຌ ร ายชืไ อส ว นราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ระบี ย บ
ขຌาราชการพลรือ น พ.ศ. ๎๑๑ํ ถูก ตຌองตรงตามขຌอ ทใจจริ ง ทีไปลีไ ย นปลงเป จึ งมีม ติ฿หຌ ป รั บ ปรุงรายชืไ อ
สวนราชการตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ รายละอียดตามสิไงทีไสงมาดຌวย
จึงรียนมาพืไอปรดทราบละถือปฏิบัติตอเป ทัๅงนีๅ เดຌจຌง฿หຌกรมละจังหวัดทราบดຌวยลຌว
ขอสดงความนับถือ

(หมอมหลวงพัชรภากร ทวกุลี
ลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาละลือกสรร
ทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๏๑์ ์ ๎๑๐๓ ํ๙๐ํ
ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ํ๙๑๐

สิ่งที่สงมาดຌวย

รายชื่อสวนราชการ
ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ ลงวันทีไ ๏์ มกราคม ๎๑๒๏ี
ํ. สำนักนายกรัฐมนตรี
ํ.ํ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ํ.๎ กรมประชาสัมพันธ์
ํ.๏ สำนักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค
ํ.๐ สำนักลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ํ.๑ สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ํ.๒ สำนักขาวกรองหงชาติ
ํ.๓ สำนักงบประมาณ
ํ.๔ สำนักงานสภาความมัไนคงหงชาติ
ํ.๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ํ.ํ์ สำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
ํ.ํํ สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ํ.ํ๎ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ํ.ํ๏ สำนักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
ํ.ํ๐ สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ
ํ.ํ๑ สำนักงานขับคลืไอนการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง
๎. กระทรวงการคลัง
๎.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๎.๎ กรมธนารักษ์
๎.๏ กรมบัญชีกลาง
๎.๐ กรมศุลกากร
๎.๑ กรมสรรพสามิต
๎.๒ กรมสรรพากร
๎.๓ สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
๎.๔ สำนักงานบริหารหนีๅสาธารณะ
๎.๕ สำนักงานศรษฐกิจการคลัง

๎

๏. กระทรวงการตางประทศ
๏.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ
๏.๎ กรมการกงสุล
๏.๏ กรมความรวมมือระหวางประทศ
๏.๐ กรมพิธีการทูต
๏.๑ กรมยุรป
๏.๒ กรมศรษฐกิจระหวางประทศ
๏.๓ กรมสนธิสัญญาละกฎหมาย
๏.๔ กรมสารนิทศ
๏.๕ กรมองค์การระหวางประทศ
๏.ํ์ กรมอมริกาละปซิฟຂก฿ตຌ
๏.ํํ กรมอาซียน
๏.ํ๎ กรมอชียตะวันออก
๏.ํ๏ กรมอชีย฿ตຌ ตะวันออกกลางละอฟริกา
๐. กระทรวงการทองที่ยวละกีฬา
๐.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
๐.๎ กรมพลศึกษา
๐.๏ กรมการทองทีไยว
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์
๑.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
๑.๎ กรมกิจการดใกละยาวชน
๑.๏ กรมกิจการผูຌสูงอายุ
๑.๐ กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว
๑.๑ กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ
๑.๒ กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
๒.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
๒.๎ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒.๏ สำนักงานการวิจัยหงชาติ
๒.๐ สำนักงานปรมาณูพืไอสันติ

๏

๓. กระทรวงกษตรละสหกรณ์
๓.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
๓.๎ กรมการขຌาว
๓.๏ กรมชลประทาน
๓.๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓.๑ กรมประมง
๓.๒. กรมปศุสัตว์
๓.๓ กรมฝนหลวงละการบินกษตร
๓.๔ กรมพัฒนาทีไดนิ
๓.๕ กรมวิชาการกษตร
๓.ํ์ กรมสงสริมการกษตร
๓.ํํ กรมสงสริมสหกรณ์
๓.ํ๎ กรมหมอนเหม
๓.ํ๏ สำนักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
๓.ํ๐ สำนักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ
๓.ํ๑ สำนักงานศรษฐกิจการกษตร
๔. กระทรวงคมนาคม
๔.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๔.๎ กรมจຌาทา
๔.๏ กรมการขนสงทางบก
๔.๐ กรมการขนสงทางราง
๔.๑ กรมทาอากาศยาน
๔.๒ กรมทางหลวง
๔.๓ กรมทางหลวงชนบท
๔.๔ สำนักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร
๕. กระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม
๕.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
๕.๎ กรมอุตุนิยมวิทยา
๕.๏ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
๕.๐ สำนักงานสถิติหงชาติ

๐

ํ์. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
ํ์.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ํ์.๎ กรมควบคุมมลพิษ
ํ์.๏ กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝั่ง
ํ์.๐ กรมทรัพยากรธรณี
ํ์.๑ กรมทรัพยากรนๅำ
ํ์.๒ กรมทรัพยากรนๅำบาดาล
ํ์.๓ กรมปຆาเมຌ
ํ์.๔ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม
ํ์.๕ กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช
ํ์.ํ์ สำนักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ํํ. กระทรวงพลังงาน
ํํ.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ํํ.๎ กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ
ํํ.๏ กรมธุรกิจพลังงาน
ํํ.๐ กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน
ํํ.๑ สำนักงานนยบายละผนพลังงาน
ํ๎. กระทรวงพาณิชย์
ํ๎.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ํ๎.๎ กรมการคຌาตางประทศ
ํ๎.๏ กรมการคຌาภาย฿น
ํ๎.๐ กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ
ํ๎.๑ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ํ๎.๒ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา
ํ๎.๓ กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ
ํ๎.๔ สำนักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา
ํ๏. กระทรวงมหาดเทย
ํ๏.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ํ๏.๎ กรมการปกครอง
ํ๏.๏ กรมการพัฒนาชุมชน
ํ๏.๐ กรมทีไดนิ
ํ๏.๑ กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย

๑

ํ๏.๒ กรมยธาธิการละผังมือง
ํ๏.๓ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ํ๐. กระทรวงยุติธรรม
ํ๐.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ํ๐.๎ กรมคุมประพฤติ
ํ๐.๏ กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ
ํ๐.๐ กรมบังคับคดี
ํ๐.๑ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
ํ๐.๒ กรมราชทัณฑ์
ํ๐.๓ กรมสอบสวนคดีพิศษ
ํ๐.๔ สำนักงานกิจการยุติธรรม
ํ๐.๕ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ํ๐.ํ์ สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด
ํ๑. กระทรวงรงงาน
ํ๑.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน
ํ๑.๎ กรมการจัดหางาน
ํ๑.๏ กรมพัฒนาฝมือรงงาน
ํ๑.๐ กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน
ํ๑.๑ สำนักงานประกันสังคม
ํ๒. กระทรวงวัฒนธรรม
ํ๒.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ํ๒.๎ กรมการศาสนา
ํ๒.๏ กรมศิลปากร
ํ๒.๐ กรมสงสริมวัฒนธรรม
ํ๒.๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ํ๓. กระทรวงศึกษาธิการึ
ํ๓.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ํ๓.๎ สำนักงานลขาธิการสภาการศึกษา
ํ๓.๏ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ํ๓.๐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ํ๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา

๒

ํ๓.๒ สำนักงานคณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน
ํ๓.๓ สำนักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย
ํ๔. กระทรวงสาธารณสุขึ
ํ๔.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ํ๔.๎ กรมการพทย์
ํ๔.๏ กรมควบคุมรค
ํ๔.๐ กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก
ํ๔.๑ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์
ํ๔.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ํ๔.๓ กรมสุขภาพจิต
ํ๔.๔ กรมอนามัย
ํ๔.๕ สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา
ํ๔.ํ์ สถาบันพระบรมราชชนก
ํ๕. กระทรวงอุตสาหกรรม
ํ๕.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ํ๕.๎ กรมรงงานอุตสาหกรรม
ํ๕.๏ กรมสงสริมอุตสาหกรรม
ํ๕.๐ กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร
ํ๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅำตาลทราย
ํ๕.๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ํ๕.๓ สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๎์. สวนราชการเมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๎์.ํ สำนักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ
๎์.๎ สำนักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชดำริ
๎์.๏ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๎์.๐ สำนักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน
๎์.๑ สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ
๎ํ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
------------------------------------* หมายถึง สวนราชการทีไมีขຌาราชการหลายประภท ขอ฿หຌสวนราชการศึกษาจากคำอธิบายนวทางดำนินการ
การ฿หຌ ห น ว ยงานของรั ฐ อืไ น ฿ชຌ บั ญ ชี ผูຌ ส อบข งขั น เดຌ ข องส ว นราชการ ินบทຌ า ยหนั งสื อ สำนั ก งาน ก.พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ ๕ ตุลาคม ๎๑๒ํี ขຌอ ํ.๎

