
35 ขรก

เลขตําแหน่ง 8 พรก
55 - ลจป

1 ขรก 1 ขรก

เลขตําแหน่ง

56

3 ขรก 6 ขรก 6 ขรก

เลขตําแหน่ง 3 พรก เลขตําแหน่ง 1 พรก เลขตําแหน่ง 1 พรก
60 - ลจป 63 - ลจป 69 - ลจป

เลขตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (ปก/ ชก) 2 เลขตําแหน่ง วิศวกรโยธา (ปก/ชก/ชพ) 5 เลขตําแหน่ง 5
61 นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง (ปก) 64 นายอาทิตย์ หล้าพิมพ์สิงห์ (ชพ) 70

62 นายกรวิชญ์ แก้วเก่า (ปก) 65 นายศรัณย์ หุตากร (ปก) 71

66 นางสาวอนันตญา ลาลําโกน (ปก) 72

เลขตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 1 67 นายธีระ วงศ์ใหญ่ (ชก) 73

11 นางสาวพรพิมล  ว่องวิการณ์ 68 นายคณากร จูมั่น (ปก) 74 นายบุษปกร ขันติธีระกวี (ชก)
เลขตําแหน่ง พนักงานธุรการ 2

12 เลขตําแหน่ง วิศวกรโยธา 1 เลขตําแหน่ง วิศวกรโยธา 1
13 นางสาวกระแสสินธุ์  เข็มศรี 14 ว่าง 15 ว่าง

5 ขรก 5 ขรก 4 ขรก 1 ขรก

เลขตําแหน่ง 1 พรก เลขตําแหน่ง 1 พรก เลขตําแหน่ง 1 พรก เลขตําแหน่ง พรก
75 ว่าง ลจป 80 ลจป 85 ลจป ลจป

เลขตําแหน่ง เศรษฐกร (ชพ) ลดลง 1 ระดับ (ชก) 1 เลขตําแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ชพ) 1 เลขตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ) 1 เลขตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 1
76 นางอัญชุรีพร ก่อเกิด (ชก) 81 นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ 86 89 ดร.วรางคณา  ลาภกิจ (ชก)

เลขตําแหน่ง เศรษฐกร (ปก/ชก) 3 เลขตําแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก/ชก) 3 เลขตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 2
77 ว่าง 82 นายอิทธิกร บัวสมบุญ  (ปก) 87 นางชัญญา  แก้วสว่าง (ปก)
78 นางสาวจารุวรรณ  พวงรอด (ปก) 83 นายธนวิชญ์ ศิริจารี (ปก) 88 นางสาวปรียาวรรณ์ สุรศรีสกุล ( ชก)
79 นางสาวประภัสสร  ก๋งแก้ว (ปก) 84 นางสาวชุลีกร เศวตวงษ์ (ปก)

เลขตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1
เลขตําแหน่ง เศรษฐกร 1 เลขตําแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 18 นางสาวอัญชิสา  กิมฮง

16 นางสาวเปรมมิกา  พาสกุล 17 นางสาวภัทธนันต์  คงพนา

35 อัตรา

31 อัตรา

4 อัตรา

เลขตําแหน่ง
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กองนโยบายและแผนแม่บท

ผชช.ด้านติดตามและประเมินผล

ผู้อํานวยการระดับต้น

นายอตัถพงษ ฉนัทานมุตัิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชช)

นายธวัชชัย  ใบเจริญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป (ชพ)

นางสาวสุธีรา มูลดี 

ผชช. ด้านยุทธศาสตร์

กลุ่มแผนแม่บท

วิศวกรโยธา (ชพ)

วิศวกรโยธา (ชช)

นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร 

นายดุลยฤทธิ์ หอมนาน

พนักงานราชการ พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการพนักงานราชการ

กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ชพ)

ดร.วชิราภรณ์ กําเนิดเพ็ชร 

เศรษฐกร (ชพ)

ดร.พรรณราย อักษรถึง

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่

โครงสร้างและอัตรากําลัง ของ สทนช. ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานทรพัยากรน้าํแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ( 

ว่าง

อัตราข้าราชการ

คนครอง

พนักงานราชการ

นายพงศธร พวงพวา (ปก)

กลุ่มติดตามประเมินผลนโยบายและแผนแม่บท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ)

นางบวรรัตน์  ศุกระกาญจน์

นายพรชัย กันสิทธิ์ (ชก)

วิศวกรโยธา (ปก/ชก/ชพ)

นายกลวัชร หย่ําวิไล ( ปก)

กลุ่มพื้นที่เฉพาะและโครงการสําคัญ

วิศวกรโยธา (ชพ)

นายโอฬาร เวศอุไร

จางเหมาบุคคล

วิศวกรโยธา

นายวีรภัทร วองศิริพร
เจาหนาที่ภูมิสารสนเทศ

 

1
นายทฤษฎี ทองวิเศษ

พนักงานราชการ (ยมืตัว)




