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รายชื่อคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group)
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม
นางณภัทร เวียงคาม
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กองการเงินและบัญชี
นายจาฏพัจน์ แก้วช่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองแผนงาน
นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 4
กองพัสดุ
นางสาวดวงพร สินธุฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 4
สานักกฎหมายและที่ดิน
นายอานนท์ ยิมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2
สานักเครื่องจักรกล
นายธีร สุขขี
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
นายฉกาจ โชตินอก
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สานักบริหารโครงการ
นายอนุสรณ์ กอนแสง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
นายเลอบุญ อุดมทรัพย์
ผู้อานวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นายบุรินทร์ รัตนะ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
นายไพฑูรย์ กุลไทย
ผู้อานวยการส่วนวิศวกรรม
สานักวิจัยและพัฒนา
นายวิโรจน์ พิทักษ์ทรายทอง วิศวกรโยธาชานาญการ
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล ผู้อานวยการส่วนวิศวกรรมและธรณี
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นายนฤพนธ์ ภานุศรี
วิศวกรโยธาชานาญการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวจันทร์ตรี วัฒนธรรม ตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวกวินตรา วรรณวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นายภาสกร ภู่พันธ์ศรี
ผู้อานวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
นายไพศาล วรรณเกือ
ผู้อานวยการส่วนสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 1
นายสุรพรรดิ์ รักชื่นหัวหน้า ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 2
นายอนุชิต ยอดใจยา
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
สานักงานชลประทานที่ 3
นายเกษม ไกรสีกาจ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สานักงานชลประทานที่ 4
นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สานักงานชลประทานที่ 5
นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตรกุล
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
สานักงานชลประทานที่ 6
นายสมคิด ทิวงศ์ชาย
หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์นา
สานักงานชลประทานที่ 7
นายราม ธนาคุณ
หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 8
นายธงชัย สิริทองสาคร
นายช่างชลประทานอาวุโส
สานักงานชลประทานที่ 9
นายวัชราคม พรสรณคมน์
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
สานักงานชลประทานที่ 10
นายอิทธิเดช สุทธามาตย์
ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ 11
นางขวัญเมือง ถากรงาม
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
สานักงานชลประทานที่ 12
นายรัชพงศ์ สัจจปัญญาพิทักษ์ นายช่างชลประทานอาวุโส
สานักงานชลประทานที่ 13
นายประทีป จุงใจ
ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ 14
นายเอกพล ฉิมพงษ์
ผู้อานวยการส่วนแผนงาน
สานักงานชลประทานที่ 15
นายชวลิต พาหุมันโต
หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 16
นายมณเฑียร ปราณีราช
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
สานักงานชลประทานที่ 17
นายมาโนช โภชนสมบูรณ์
ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม
2. หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
3. หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
6. หัวหน้าฝ่ายติดตังซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
7. หัวหน้าฝ่ายติดตังและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน)
8. หัวหน้าฝ่ายติดตังและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด)
9. ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
10. หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี
11. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

