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ส านักงาน ลประทานท   1

ส านักงาน ลประทานท   2

ส านักงาน ลประทานท   4

ส านักงาน ลประทานท   5

ส านักงาน ลประทานท   6

ส านักงาน ลประทานท   7

ส านักงาน ลประทานท   8

ส านักงาน ลประทานท   9

ส านักงาน ลประทานท  10

ส านักงาน ลประทานท   11

ส านักงาน ลประทานท   17

ส านักงาน ลประทานท   13

ส านักงาน ลประทานท   14

ส านักงาน ลประทานท   15

ส านักงาน ลประทานท   16

                   

ส านักงาน ลประทานท   3 ส านักงาน ลประทานท   12

                         
                          

                              
                         

                                        
                       

                              
                      

                    
        

                    

                          
            

                 
        

                   
                          

               

                     

                  

        

                         
          

                        
           

               

                     

                         

         

              
        

               

                                                                                  
                                   
                                                
                                                                      
                                         
                                                              (1) **
                                               
                                                                   
                                                              
                                                             
                                                                  (1) **
                                                                    
                                       -            
                                                  
                                                                              
                                            

ห าย หตุ
                                         
                                   /   
                   

                                           **
                                                            *
                                                                
                                                               
                                                               
                                     
                                                       
                                                   
                                                            
                                                
                                                     7    
                                      

                                            

ส านักงาน ัดรูปท  ดินกลาง

                   



5042564
ขรก.- 6346

พรก.- 7028 102 20486
ลจป.- 7010

ขรก.- 20
กลุ่มตรวจสอบภายใน ขรก.- 23 พรก.- 12 0

นักวชิาการตรวจสอบภายใน พรก.- 4 0 ลจป.- 0
เชีย่วชาญ ลจป.- 0

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ขรก.- 5
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน พรก.- 7 0

เชีย่วชาญ ลจป.- 2

ขรก.- 57 กองการเงินและบัญชี ขรก.- 123 กองแผนงาน ขรก.- 83 ขรก.- 339 กองพสัดุ ขรก.- 84 ขรก.- 56
พรก.- 70 0 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 28 3 พรก.- 33 0 พรก.- 238 7 พรก.- 13 2 พรก.- 44 0
ลจป.- 125 (วชิาการเงินและบัญชี) สูง ลจป.- 5 ลจป.- 6 ลจป.- 188 ลจป.- 9 ลจป.- 17

ขรก.- 162 ส านักเคร่ืองจักรกล ขรก.- 299 ส านักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ขรก.- 281 ขรก.- 168 ส านักงานชลประทานท่ี 2 ขรก.- 183 ขรก.- 198
พรก.- 123 0 พรก.- 829 7 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 173 3 พรก.- 342 4 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 208 3 พรก.- 219 3
ลจป.- 19 ลจป.- 850 (วปฏบิติังานชา่งชลประทาน) สูง ลจป.- 63 ลจป.- 184 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 252 ลจป.- 367

ขรก.- 170 ส านักงานชลประทานท่ี 5 ขรก.- 221 ส านักงานชลประทานท่ี 6 ขรก.- 235 ขรก.- 183 ส านักงานชลประทานท่ี 8 ขรก.- 257 ขรก.- 264
พรก.- 219 2 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 371 3 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 434 3 พรก.- 334 1 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 419 4 พรก.- 369 3
ลจป.- 296 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 237 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 355 ลจป.- 148 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 353 ลจป.- 310

ขรก.- 227 ส านักงานชลประทานท่ี 11 ขรก.- 211 ส านักงานชลประทานที่ 12 ขรก.- 266 ขรก.- 231 ส านักงานชลประทานที่ 14 ขรก.- 150 ขรก.- 189
พรก.- 310 5 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 219 6 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 342 9 พรก.- 274 4 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 210 3 พรก.- 232 3
ลจป.- 583 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 357 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 673 ลจป.- 489 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 170 ลจป.- 176

ขรก.- 153 ส านักงานชลประทานท่ี 17 ขรก.- 136 ส านักบริหารโครงการ ขรก.- 139 ขรก.- 241 ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล ขรก.- 140 ขรก.- 306
พรก.- 149 3 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 147 2 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 15 1 พรก.- 164 3 พรก.- 24 3 พรก.- 315 3
ลจป.- 158 (วศิวกรรมชลประทาน) สูง ลจป.- 141 (วศิวกรรมโยธา) สูง ลจป.- 9 ลจป.- 196 ลจป.- 8 ลจป.- 135

ส านักวจิัยและพฒันา ขรก.- 108 ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ขรก.- 237 ขรก.- 200 หมายเหตุ
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พรก.- 27 0 พรก.- 98 7 พรก.- 13 2

(วทิยาศาสตร์) สูง ลจป.- 41 ลจป.- 67 ลจป.- 21
ผู้อ านวยการ สูง

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน พนกังานราชการ พรก.ทดแทน เกษียณ61+62+63
(วศิวกรรมโยธา) สูง ลุกจ้างประจ า

ส านกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม ข้าราชการ

ส านักงานชลประทานท่ี 16 ส านักบริหารจดัการน  าและอทุกวิทยา ส านักพฒันาแหล่งน  าขนาดใหญ่

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน
ผู้อ านวยการ สูง

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน
(วศิวกรรมชลประทาน) สูง (วชิาการอทุกวทิยา) สูง (วศิวกรรมโยธา) สูง

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน
(วศิวกรรมชลประทาน) สูง (วศิวกรรมชลประทาน) สูง (วศิวกรรมชลประทาน) สูง

(วศิวกรรมชลประทาน) สูง (วศิวกรรมชลประทาน) สูง (วศิวกรรมชลประทาน) สูง

ส านักงานชลประทนท่ี 10 ส านักงานชลประทานท่ี 13 ส านักงานชลประทานท่ี 15

ส านักงานชลประทานท่ี 4 ส านักงานชลประทานท่ี 7 ส านักงานชลประทานท่ี 9
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

ส านักกฎหมายและท่ีดิน ส านักงานชลประทานท่ี 1 ส านักงานชลประทานท่ี 3
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

ผู้อ านวยการ สูง
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วชิาการจัดหาท่ีดิน) สูง (วศิวกรรมชลประทาน) สูง (วศิวกรรมชลประทาน) สูง

ส านักงานเลขานุการกรม กองพฒันาแหล่งน  าขนาดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสานเทศ
ผู้อ านวยการ สูง

ผู้อ านวยการ สูง
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

ผู้อ านวยการ สูง
และการส่ือสาร

(วศิวกรรมชลประทาน) สูง อ านวยการ สูง

ผู้เชีย่วชาญด้านท่ีปรึกษาอทุกวทิยา (นักอทุกวทิยา ชช) - 2

แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลงักรมชลประทาน
กรมชลประทาน

อธบิดี - 1
นักบริหาร สูง

รองอธบิดี (นักบริหาร ต้น) - 4
ผู้ทรงคุณวฒิุด้านวศิวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วศิวกรโยธา ทว) - 1
ผู้ทรงคุณวฒิุด้านวศิวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและหรือออกแบบ) (วศิวกรโยธา ทว) - 1

ผู้ทรงคุณวฒิุด้านวศิวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการกอ่สร้าง) (วศิวกรโยธา ทว) - 1
ผู้ทรงคุณวฒิุด้านวศิวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) (วศิวกรชลประทาน ทว) - 1
ผู้เชีย่วชาญด้านวศิวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (วศิวกรโยธา ชช) - 4
ผู้เชีย่วชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน  าและบ ารุงรักษา) (วศิวกรชลประทาน) - 6





ข้ารา การ 

            0         

                         

ลูก ้างประ  า 

                                

                           

                       

พนักงานรา การทั วไป 

                0        

                         

                               

                ฉ             

กรอบอัตราก าลังบุคลากรกร  ลประทาน  
20,486 อัตรา 



สายงานหลัก (20 สายงาน) สายงานสนับสนุน (26 สายงาน) 
ต าแหน่งประเภทวชิาการ 

1. วศิวกรชลประทาน 

2. วศิวกรโยธา 

3. วศิวกร 

4. วศิวกรเครื่องกล 

5. วศิวกรไฟฟ้า 

6. วศิวกรไฟฟ้าสื่อสาร 

7. วศิวกรส ารวจ 

8. นกัอทุกวทิยา 

9. นกัธรณีวทิยา 

10. นกัวชิาการจดัหาที่ดิน 

11. นกัวชิาการแผนที่ภาพถ่าย 

12. นกัวชิาการสิ่งแวดลอ้ม 

ต าแหน่งประเภททัว่ไป 

1.นายช่างชลประทาน 

2.นายช่างโยธา 

3.นายช่างเครื่องกล 

4.นายช่างไฟฟ้า 

5.นายช่างส ารวจ 

6.นายช่างเขียนแบบ 

7.นายช่างเทคนิค 

8.เจา้พนกังานอทุกวทิยา 

ต าแหน่งประเภทวชิาการ 

1. นักจดัการงานทัว่ไป                               

2. นักวิชาการเงนิและบญัชี 

3. นักวิชาการพสัดุ 

4. นักทรพัยากรบคุคล 

5. บรรณารกัษ ์

6. นักวิขาการเกษตร 

7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

8. นักวิชาการคอมพวิเตอร ์

9. นักประชาสมัพนัธ ์

10. นักวิเทศสมัพนัธ ์

11. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

12. นักวิทยาศาสตร ์

13. นิติกร 

14. มณัฑนากร 

15. เศรษฐกร 

16. สถาปนิก 

ต าแหน่งประเภททัว่ไป 

1. เจา้พนกังานธุรการ 

2. เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 

3. เจา้พนกังานพสัด ุ

4. เจา้พนกังานหอ้งสมดุ 

5. เจา้พนกังานสถติ ิ

6. นายช่างศิลป์ 

7. นายช่างภาพ 

8. นายช่างพมิพ ์

9. เจา้พนกังานการเกษตร 

10. เจา้พนกังานเครื่องคอมพวิเตอร ์



ประ ภทต าแหน่ง กรอบต าแหน่ง            
(อัตรา) 

บริหาร 

สูง 1 

ต้น 4 

อ านวยการ 

สูง 33 

ต้น 206 

ประ ภทต าแหน่ง กรอบต าแหน่ง       
(อัตรา) 

วิ าการ 

ทรงคุณวุฒ ิ 4 

    ยว าญ 72 

  านาญการพิ ศษ 278 

ปฏิบัติการ/  านาญการ/  านาญการพิ ศษ 222 

ปฏิบัติการ/  านาญการ 2,323 

ประ ภทต าแหน่ง กรอบต าแหน่ง           
(อัตรา) 

ทั วไป 

อาวุโส 622 

ปฏิบัติงาน/  านาญ
งาน 

2,548 

ประ ภทต าแหน่ง กรอบต าแหน่ง        
(อัตรา) 

ทั วไป/วิ าการ 

อาวุโส/ปฏิบัติการหรือ  านาญการ 33 

รว   6,346  อัตรา 

กรอบอัตราก าลังข้ารา การกร  ลประทาน 



กลุ่ งานบริการพื้นฐาน กลุ่ งาน ่าง 

1. พนกังานทัว่ไป 

2. คนสวน 

3. พนกังานสถานที่ 

4. พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

5. พนกังานรบัโทรศพัท ์

6. พนกังานชลประทาน 

7. กะลาส ี

8. พนกังานบรกิารเอกสารทัว่ไป 

9. พนกังานเกบ็เอกสาร 

10. พนกังานวดัระดบัน ้า 

11. พนกังานประตูน ้า 

1. พนกังานการเงนิและบญัชี 

2. พนกังานพสัด ุ

3. พนกังานธุรการ 

4. พนกังานพมิพแ์บบ 

5. พนกังานพมิพ ์

6. พนกังานสถติ ิ

7. พนกังานสื่อสาร 

8. พนกังานการเกษตร 

9. พนกังานสง่น ้า 

10. พนกังานหอ้งปฏบิตักิาร 

11. นายทา้ยเรอื 

12. พนกังานอาณาบาล 

13 พนกังานจดัหาที่ดิน 

14. พนกังานขบัรถยนต ์

1. ช่างเขียน 

2. ช่างไฟฟ้า 

3. ช่างสื่อสาร 

4. ช่างส ารวจ 

5. ช่างก่อสรา้ง 

6. ช่างฝีมือสนาม 

7. พนกังานบ ารุงทาง 

8. ช่างเครื่องจกัรกล 

9. พนกังานเครื่องจกัรกล 

10.ช่างเครื่องยนต ์

11. ช่างฝีมือโรงงาน  

12. ช่างเครื่องเรอื 

13. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดกลาง 

14. พนกังานเครื่องยก 

กลุ่ งานสนับสนุน 



ประ ภทกลุ่ งาน 
กรอบต าแหน่ง    

(อัตรา) 

กลุ่ งานบริการพื้นฐาน 572 

กลุ่ งานสนับสนุน 2,196 

กลุ่ งาน ่าง 4,242 

รว  7,010 

กรอบอัตราก าลังลูก ้างประ  ากร  ลประทาน 



กลุ่ งานวิ า  พ
 ฉพาะ 

กลุ่ งานบริการ 

1. วศิวกรชลประทาน 

2. วศิวกรโยธา 

3. วศิวกรเครื่องกล 

4. นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

1.นายช่างชลประทาน 15.นายช่างเขียนแบบ 29. เจา้หนา้ที่เครื่องคอมพวิเตอร ์

2.ช่างชลประทาน 16.นายช่างภาพ 30. เจา้หนา้ที่สื่อสาร 

3.นายช่างโยธา 17.นายช่างศิลป์ 31. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 

4.ช่างโยธา  18.เจา้พนกังานการเกษตร 32. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดกลาง 

5.นายช่างเทคนิค 19.เจา้หนา้ที่การเกษตร 33. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดหนกั 

6.ช่างเทคนิค  20.เจา้พนกังานสถติ ิ 34. พนกังานเครื่องจกัรกล 

7.นายช่างส ารวจ 21.เจา้หนา้ที่สถติ ิ 35. พนกังานสง่น ้า 

8.ช่างส ารวจ  22.เจา้พนกังานวิทยาศาสตร ์36. ช่างฝีมือสนาม 

9.นายช่างเครื่องกล 23.เจา้หนา้ที่วทิยาศาสตร ์ 37. ช่างฝีมือโรงงาน 

10.ช่างเครื่องกล 24. เจา้พนกังานประมง 

11.นายช่างไฟฟ้า 25. เจา้พนกังานสตัวบาล 

12.ช่างไฟฟ้า  26. เจา้พนกังานอทุกวทิยา 

13.นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 27. เจา้พนกังานจดัการที่ดิน 

14.ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 28. เจา้พนกังานเครื่องคอมพวิเตอร ์

1. เจา้หนา้ที่บนัทึกขอ้มลู 

2. เจา้พนกังานธุรการ 

3. เจา้หนา้ที่ธุรการ 

4. เจา้พนกังานการเงนิ

และบญัชี 

5. เจา้หนา้ที่การเงนิและ

บญัชี 

6. เจา้พนกังานพสัด ุ

7. เจา้หนา้ที่พสัด ุ

8. เจา้หนา้ที่

ประชาสมัพนัธ ์

9. ผูร้กัษาอาคาร

ชลประทาน 

10 พนกังานรบัโทรศพัท ์

กลุ่ งาน ทคนิค 

กลุ่ งานบริหารทั วไป 
1. เจา้หนา้ที่บรหิารงานทัว่ไป 

2. นักจดัการงานทัว่ไป 

3. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

4. นักวิชาการพสัดุ 

5. นักประชาสมัพนัธ ์

6. นิติกร    7. บรรณารกัษ ์

8. นักวิชาการเกษตร 

9. นักวิชาการสิ่งแวดลอ้ม 

10. นักวิชาการป่าไม ้

11. นักธรณีวิทยา 

กลุ่ม 2 

คนงาน/คนงานประมง/คน

สวน/ยาม/นกัการ-ภารโรง/

พนกังานขบัรถยนต ์



ประ ภทกลุ่ งาน 
กรอบต าแหน่ง  

(อัตรา) 

กลุ่ งานบริการ 1,251 

กลุ่ งาน ทคนิค 4,768 

กลุ่ งานบริหารทั วไป 197 

กลุ่ งานวิ า  พ ฉพาะ 245 

บริการ กลุ่  2 567 

รว  7,028 

กรอบอัตราก าลังพนักงานรา การกร  ลประทาน 



 
                       

                   
 

 
                                

 

1. นายช่าง...... (ลกัษณะงานตามภารกจิ) 

2. พนกังานทัว่ไป 

3. ช่างฝีมือสนาม 

1. วศิวกร ....(ลกัษณะงานตามภารกจิ) 12. ต าแหน่งตามภารกจิหลกัของส านกั/กอง  

2. นายช่าง.....(ลกัษณะงานตามภารกจิ) ไดแ้ก่ นิตกิร นกัวชิาการจดัหาที่ดิน  

3. นกัจดัการงานทัว่ไป  นกัวชิาการสิ่งแวดลอ้ม นกัวชิาการแผนที่ 

4. เจา้พนกังานธุรการ  ภาพถ่าย นกัธรณีวทิยา นกัวทิยาศาสตร ์

5. เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  นกัวชิาการเกษตร และนกัอทุกวทิยา เป็นตน้ 

6. พนกังานขบัรถยนต ์  13. ต าแหน่งสนบัสนุนของส านกังานชลประทาน 

7. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดหนกั ไดแ้ก่ นกัวชิาการแผนที่ภาพถ่าย และ 

8. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดกลาง นกัธรณีวทิยา เป็นตน้ 

9. พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 

10. ช่างฝีมือสนาม 

11. พนกังานทัว่ไป  



กรอบอัตราก าลังบุคลากรกร  ลประทาน 

20,486 อัตรา 

บุคลากร ส่วนกลาง ภู ิภาค รว  

ข้ารา การ 2,906 3,440 6,346 

พรก./ทดแทน 2,230/41 4,798/61 7,028/102 

ลูก ้างประ  า 1,761 5,249 7,010 

รว  6,938 13,548 20,486 

กร  ลประทาน ป็นหนว่ยงานขนาดใหญ่  
ตา  าตรการบริหาร ัดการก าลังคนภาครฐั (พ.ศ.2562-2565)  

อัตราก าลังข้ารา การตั้งแต่ 5,000 อัตรา ขึ้นไป 



บุคลากร กรอบ คนครอง ว่าง แผนบรร ุ ย้าย/โอน/ ลื อน/ ปิดรับ
ส ัครคัด ลือก/ว่าง 

ข้ารา การ 
 

6,346 5,821 525 223 สงวน245 
ว่าง 57 

รว  302 

ลูก ้างประ  า 7,010 6,975 35 (ยุบ) 

พนักงานรา การ 7,028 6,411 617 408 

พนักงานรา การ 
 (ทดแทน 61+62) 

102 42 60 

รว  20,486 19,249 1,237 

กรอบอัตราก าลังบุคลากรกร  ลประทาน (05042564) 



 

 

ปีงบประ าณ พ.ศ. 2563 

บรร ุข้ารา การประ ภทวิ าการระดับปฏิบัติการและประ ภททั วไประดับปฏิบัติงาน รว  209 อัตรา 

 
ประ ภททั วไประดับปฏิบัติงาน 90 อัตรา 

ประ ภทวิ าการระดับปฏิบัติการ 119 อัตรา 



 

 

ปีงบประ าณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค.63-9   .ย.64) 

บรร ุข้ารา การประ ภทวิ าการระดับปฏิบัติการและประ ภททั วไประดับปฏิบัติงาน รว  139 อัตรา 

 
ประ ภททั วไประดับปฏิบัติงาน 63 อัตรา 

ประ ภทวิ าการระดับปฏิบัติการ 76 อัตรา 



 

 

ปีงบประ าณ พ.ศ. 2564  

 ะด า นินการบรร ุข้ารา การประ ภทวิ าการระดับปฏิบัติการและประ ภททั วไประดับปฏิบัติงาน  

รว  223 อัตรา 

 ประ ภททั วไประดับปฏิบัติงาน 202 อัตรา 

ประ ภทวิ าการระดับปฏิบัติการ 21 อัตรา 

 

 


