โครงสร้างสานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ปัจจุบัน)
(ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Prasert

แผนภูมิโครงสร้างอัตรากาลังปัจจุบัน ปี 2561

สำนักบริหำรโครงกำร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนวางโครงการที่ 1

ส่วนวิศวกรรม

ส่วนโครงการเงินกู้
และกิจการต่างประเทศ

ส่วนวางโครงการที่ 2

ส่วนวางโครงการที่ 3

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนเศรษฐกิจสังคม
และประเมินผลโครงการ

ส่วนวางโครงการที่ 4

แผนภูมิโครงสร้างสานักบริหารโครงการ

สำนักบริหำรโครงกำร
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ส่วนวิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาแหล่งนา

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนเศรษฐกิจสังคม
และประเมินผลโครงกำร

ส่วนโครงกำรเงินกู้
และกิจกำรต่ำงประเทศ

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
การใช้ทรัพยากรดิน

ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและ
ประเมินผลโครงการที่ 1

ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ 1

ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและ
ประเมินผลโครงการที่ 2

ฝ่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ 2

ส่วนวำงโครงกำรที่ 1

ส่วนวำงโครงกำรที่ 2

ฝ่ายแผนงานต่างประเทศ

ส่วนวำงโครงกำรที่ 3

ส่วนวำงโครงกำรที่ 4

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

สำนักบริหำรโครงกำร

แผนภูมิโครงสร้างสานักบริหารโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ส่วนวิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาแหล่งนา

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนเศรษฐกิจสังคม
และประเมินผลโครงกำร

ส่วนโครงกำรเงินกู้
และกิจกำรต่ำงประเทศ

งานธุรการ

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
การใช้ทรัพยากรดิน

ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและ
ประเมินผลโครงการที่ 1

ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ 1

ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและ
ประเมินผลโครงการที่ 2

ฝ่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ 2

งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายแผนงานต่างประเทศ

งานพัสดุ
ส่วนวำงโครงกำรที่ 1

ส่วนวำงโครงกำรที่ 2

ส่วนวำงโครงกำรที่ 3

ส่วนวำงโครงกำรที่ 4

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 1

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

ฝ่ายวางโครงการที่ 2

สำนักบริหำรโครงกำร
(นายสุรชาติ มาลาศรี)
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง

แผนภูมิโครงสร้างสานักบริหารโครงการ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(นางดรรชณี เฉยเพ็ชร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
(นางสาวสุภาพร คุมดวง)

ส่วนวิศวกรรม
(นายปรัชญา ฉายวัฒนา)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์เศรษฐกิจโครงกำรพัฒนำแหล่งนำ
(นางสาวธนกร จาตะวงษ์)
เศรษฐกรเชี่ยวชาญ

ส่วนสิ่งแวดล้อม
(นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำร
(นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ

งำนธุรกำร
(นางสาวฐณิฎฐา ยงวิกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ฝ่ำยวิศวกรรม
(นายพนมศักดิ์ ใช้สมบุญ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยวิเครำะห์และวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรดิน
(นายวิภู บุษบัน)
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำรที่ 1
(นางสาวถมยา สุวรรณประทุม)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
(นางจิตรา บุญรอด)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ฝ่ำยบริหำรข้อมูลและแผนงำน
(นางสาวอรุณี ศรีติมงคล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1
(นางสาวพรศิริ คณะใหญ่)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำรที่ 2
(นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2
(นายมหิทธิ์ วงศ์ษา)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

งำนกำรเงินและบัญชี
(นายศิรศิ ักดิ์ สายกลิ่น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ส่วนโครงกำรเงินกู้และกิจกำรต่ำงประเทศ
(นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์)
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
ฝ่ำยบริหำรโครงกำรต่ำงประเทศ
(นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์)
(ว่าง) วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ (รก.)

ฝ่ำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศ
(นางสาวสกุนตลา สุขพานิช)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ฝ่ำยแผนงำนต่ำงประเทศ
(นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

งำนพัสดุ
(นางมาลี โชติประเสริฐ)
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ส่วนวำงโครงกำรที่ 1
(นายพรมงคล ชิดชอบ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

ส่วนวำงโครงกำรที่ 2
(นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (รก.)

ส่วนวำงโครงกำรที่ 3
(นายจักรพันธุ์ ช้อยหิรัญ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

ส่วนวำงโครงกำรที่ 4
(นายอาทร สุทธิกาญจน์)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1
(นายปรเมศวร์ จิราพงศ์)
(ว่าง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ (รก.)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1
(นายฉัตรดารงค์ หงษ์บุญมี)
วิศวกรโยธาชานาญการ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1
(นายนิคม วงค์ก่องแก้ว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1
(นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา)
วิศวกรโยธาชานาญการ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2
(นายชลธี ก๊สุโข)
วิศวกรโยธาชานาญการ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2
(นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้)
วิศวกรโยธาชานาญการ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2
(นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
วิศวกรโยธาชานาญการ

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2
(นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ)
วิศวกรโยธาชานาญการ
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แผนภูมิโครงสร้ำงสำนักบริหำรโครงกำรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2563-2564
ระดับ
จานวน

สูง
1

เชี่ยวชาญ
2

ชานาญการพิเศษ
29

ปฏิบัติการหรือชานาญการ
หรือชานาญการพิเศษ
1

ปฏิบัติการหรือ
ชานาญการ
97

ปฏิบัติงานหรือ
ชานาญงาน
10

รวม
140

สำนักบริหำรโครงกำร (140)
(นายสุรชาติ มาลาศรี)
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง (5196)

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
(นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ)์
(รก.) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ (5197)
หมำยเหตุ
เพิ่มระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 8 อัตรำ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์เศรษฐกิจโครงกำรพัฒนำแหล่งนำ (1)
(นางสาวธนกร จาตะวงษ์)
เศรษฐกรเชี่ยวชาญ (5198)

แผนภูมิโครงสร้ำงสำนักบริหำรโครงกำรปัจจุบัน
ระดับ
จานวน

สูง
1

เชี่ยวชาญ
2

ชานาญการพิเศษ
21

ปฏิบัติการหรือชานาญการ
หรือชานาญการพิเศษ
1

ปฏิบัติการหรือ
ชานาญการ
105

ปฏิบัติงานหรือ
ชานาญงาน
10

รวม
140

สำนักบริหำรโครงกำร (140)
(นายสุรชาติ มาลาศรี)
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง (5196)

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
(นางดรรชณี เฉยเพ็ชร)
(รก.) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ (5197)

หมำยเหตุ ระดับชำนำญกำรพิเศษ (21 อัตรำ)
1. มีคนครอง จำนวน 19 อัตรำ
2. อัตรำ ว่ำง 2 อัตรำ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์เศรษฐกิจโครงกำรพัฒนำแหล่งนำ (1)
(นางสาวธนกร จาตะวงษ์)
เศรษฐกรเชี่ยวชาญ (5198)

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (11)
(นางสาวสุภาพร คุมดวง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ (5199)

งำนธุรกำร (2)
(นางสาวฐณิฏฐา ยงวิกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (5201)

งำนบริหำรบุคคลและสวัสดิกำร (3)
(นางจิตรา บุญรอด)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (5200)

(นางศิริทรัพย์ ใหญ่นอก)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (5206)

(นางสาวบุญเรือน ศรีสอาด)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (5202)
(นางสาวจริญญา ทองกลัด)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (5204)

งำนกำรเงินและบัญชี (3)
(นายศิริศักดิ์ สายกลิ่น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (5208)

งำนพัสดุ (2)
(นางมาลี โชติประเสริฐ)
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (5210)

(นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (5203)
(นางอรวรรณ สุภาพพร้อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (5207)

(นางสาวพิมพ์แพรวา ยศอาลัย)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (5209)

ส่วนวิศวกรรม (9)
(นายปรัชญา ฉายวัฒนา)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (5211)
ฝ่ำยวิศวกรรม (3)
(นายพนมศักดิ์ ใช้สมบุญ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (5213)

ฝ่ำยบริหำรข้อมูลและแผนงำน (5)
(นางสาวอรุณี ศรีติมงคล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (5212)

(นายชนินทร์ ทรงชน)
วิศวกรโยธาชานาญการ (5214)
(นายทศพร วิชัยพฤกษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5215)

(นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (5216)
(นางสาวพิมแพร เต็มสงสัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (5217)
(นายทวีลาภ เจนชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (5218)
(นางสาววรรณรัตน์ รู้รักษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (5219)

ส่วนวำงโครงกำรที่ 1 (13)
(นายพรมงคล ชิดชอบ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (5220)
ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1 (6)
(ว่าง) นายปรเมศวร์ จิราพงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ (5227)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2 (6)
นายชลธี โก๊สุโข
วิศวกรโยธาชานาญการ (5229)

(นายอัฑฒ์ ณ นคร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5224)
(นางสาวศิริกัญญา หลักฐาน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5225)
(นายปิยะภัทร แช่มชื่น) (นร.ทุน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5230)
(นายสมชัย คงทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5231) รอโอน
(นายวีระกรณ์ คงนาน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5232) รอย้าย

(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ (5221)
(นายปรเมศวร์ จิราพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5222)
(นายอิสรพงษ์ ศิรบรรจงกราน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5223)
(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ (5226)
(นายอรรถพร พวงผิว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5228)

ส่วนวำงโครงกำรที่ 2 (13)
(นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (5233)
ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1 (6)
(นายฉัตรดารงค์ หงส์บุญมี)
วิศวกรโยธาชานาญการ (5242)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2 (6)
(นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้)
วิศวกรโยธาชานาญการ (5236)

(นายเสรีสิทธิ์ ตาใจ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5235)
(ว่าง) (กสช.)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ (5239)
(นางสาวพิมพญา โคสุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5240)
(ว่าง)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ/ชานาญการ (5243)
(นายพุทธิพงษ์ ปริญญาพุฒพิ งษ์)
นายช่างโยธาชานาญงาน (5244)

(นายทรงยศ บุตรโสภา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5234)
(นายวิเชียร จันทร์ชุม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5237)
(นางสาววรรณภา พจนา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5238)
นายถิรวุฒิ เชียงกูล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5241)
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (5245)

ส่วนวำงโครงกำรที่ 3 (12)
(นายจักรพันธุ์ ช้อยหิรัญ)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (5246)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1 (6)
(นายนิคม วงค์ก่องแก้ว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5247)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2 (5)
(นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
วิศวกรโยธาชานาญการ (5250)

(ว่าง) (นายกษิดิ์เดช ชีตา) ลาออก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5249)
(นายวศิน สุขสาราญ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5251)
(นายปกพงศ์ สุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5252)
(นางสาวพชรวรรณ วนพฤกษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5254)
(นายสันติภาพ ทองพนัง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5255)

(นางสาวอริสา จงอยู่สุข)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5253)
(นายอนุชิต คาหว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5248)
(นายเอกรินทร์ เกลียงช่วย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5256)
(นายเฉลิมศักดิ์ ทองโอ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5257)

ส่วนวำงโครงกำรที่ 4 (13)
(นายอาทร สุทธิกาญจน์)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ (5259)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 1 (6)
(นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา)
วิศวกรโยธาชานาญการ (5268)

ฝ่ำยวำงโครงกำรที่ 2 (6)
(นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ)
วิศวกรโยธาชานาญการ (5261)

(นายรังสิมันตุ์ อิ่มมาก)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5260)
(นายอังครวัฒน์ แก้วหานาท)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5262)
(นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5264)
(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ปฏิบัติการ (5265)
(ว่าง) นางสาวมนัสชนก ปานนาค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ (5270)

(นายภัทร กมลจิตสุที)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5263)
(นายวรรษ มีป้อม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5266)
(นายณัฐวุฒิ ณ ถลาง )
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5267)
(นายฐิติกร แสงโสภา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (5269)
(นายสมใจ ทองเหลือง)
นายช่างโยธาชานาญงาน 5271)

ส่วนสิ่งแวดล้อม (19)
(นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ (5272)

ฝ่ำยวิเครำะห์และวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรดิน (7)
(นายวิภู บุษบัน)
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ (5275)

ฝ่ำยวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 (5)
(นางสาวพรศิริ คณะใหญ่)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ (5273)

ฝ่ำยวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2 (6)
(นายมหิทธิ์ วงศ์ษา)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ (5274)

(นายชาตรี ต่อฤทธิ์ )
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (5285)
(นางสาวสุชญา สุทธิวรรณกุล)
นักวิชาการเกษตรชานาญการ (5286)
(นายอนิรุทธ์ บุญหนา)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (5287)
(นางสาวจีรวรรณ พรหมมา)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (5288)
(นางสาวเจนจิรา นันทะเวช)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (5289)
(นางสาวสุพรรณ์ บุตะเคียน)
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัตงิ าน (5290)

(นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (5277)
(นายธวัชชัย ศรีภักดี)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ (5279)
(นางสาวภัทรชนก ศิริธร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (5280)
(นางสาววรางค์ลักขณ์ ณ ศร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ (5284)

(นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ (5276)
(ว่าง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ/ชานาญการ (5278)
(ว่าง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ/ชานาญการ (5281)
(ว่าง) ปฏิบัติงานที่ กสช.
(นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมบารุง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (5282)
(นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ (5283)

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำร (19)
(นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ (5291)
ฝ่ำยเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำรที่ 1 (9)
(นางสาวถมยา สุวรรณประทุม)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ (5292)

ฝ่ำยเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำรที่ 2 (9)
(นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ (5295)

(ว่าง) (นางสุภาวดี พุทธรักษ์) รก.
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ (5293)
(นายสุรพงษ์ พวงคต)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ (5294)
(นางสาวพิมพาพร จอนลอย)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5297)
(นางสาวอรณัฐ วงษ์สุวรรณ)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5299)
(นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5304)
(นางสาวอังคณา เจริญศรี)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5306)
(นายสุรเทพ เสือจงภู)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5307)
(นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5309)

(นางสาวกรณัฎฐ์ เมฆชัย)
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ (5296)
(นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5298)
(นายธีระ ปาละจเร)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5300)
(นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5301)
(นางสุภาวดี พุทธรักษ์)
เศรษฐกรชานาญการ (5302)
(นางสาวจุรีพร ดวงกลาง)
เศรษฐกรชานาญการ (5303)
(นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (5305)
(นางสาวสุภาพร ปานสุข)
เศรษฐกรชานาญการ (5308)

ส่วนโครงกำรเงินกู้และกิจกำรต่ำงประเทศ (28)
(นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์)
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ (5310)

ฝ่ำยบริหำรโครงกำรต่ำงประเทศ (10)
(ว่าง) (นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์)
รก. วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ (5311)

ฝ่ำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศ (9)
(นางสาวสกุนตลา สุขพานิช)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ (5313)

ฝ่ำยแผนงำนต่ำงประเทศ (8)
(นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ (5312)

(นายสุพัชรพล มงคลนาม)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (5314)
(นายพสธร ตัณฑรังษี)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (5315)
(นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย์)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (5316)
(นางสาวศิริพร ทวีเดช)
วิศวกรชลประทานชานาญการ (5317)
(นางสาวอริศรา โอบอ้อม)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (5318)
(นายนพดล ผากา)
วิศวกรชลประทานชานาญการ (5319)
(นางสาวสุพิชา กองพลี)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (5320)
(นางสาวนูรียะห์ เข็มกลัด)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (5322)
(นายเจริญ อมรมรกต)
วิศวกรชานาญการ (5323)

(นางสาวชุตินันท์ อยู่พิทักษ์)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5327)
(นายดลวัฒน์ คังคายะ)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5331)
(นางสาวอรุณี ชูทิพย์)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ (5333)
(นางสาวลักษมี กาภูมิประเสริฐ)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ (5334)
(นายวนาณัฎฐ์ ลีนิน)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ (5335)
(นางสาวกศินี ม่วงกลม)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ (5336)
(นางสาวกรปวีณ์ แพทย์ดี)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5337)
(นางสาวปณิตา เลิศสัจญาณ)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5338)

(นายคณิศ มหิทธิมหาวงศ์)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5324)
(นายพีรพงศ์ คลังบุญครอง)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5325)
(นายเฉลิมพล ตัณฑะสุวรรณะ)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ (5326)
(นางสาวชิดชญา ติสโร)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5328)
(นางสาวชโลบล นันทิตระการ)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5329)
(นางอารยา มาลัย)
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ (5330)
(นางสาวนิจสิรี วงศ์อริยจิต)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (5332)

