




หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

1

1.1 ส่วนอํานวยการ นักจัดการงานทั่วไป 819 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ

1.2
ส่วนประสานยุทธศาสตร์และ

การพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 825 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์และ

การพัฒนาจังหวัด

1.3
ส่วนส่งเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 841 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด

1.4
ส่วนพัฒนาความร่วมมือ

ภาคเอกชนและกิจการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 671 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือ

ภาคเอกชนและกิจการพิเศษ

1.5
ส่วนสนับสนุนสํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 842 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนสนับสนุนสํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

2

2.1 ส่วนอํานวยการ นักจัดการงานทั่วไป 741 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ

2.2 ส่วนนโยบายและแผนรวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 750 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผนรวม

2.3
ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคงภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 761 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคงภายใน

2.4

ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 770 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น

2.5
ส่วนยุทธศาสตร์ด้าน          

สาธารณภัยและพัฒนาเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 779 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์             

ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

2.6 ส่วนกิจการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 791 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนกิจการพิเศษ

2.7 ส่วนติดตามและประเมินผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 800 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล

2.8
ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่

ตามพระราชดําริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 762 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่

ตามพระราชดําริ

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

สํานักนโยบายและแผน

ที่
เดิม

สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

3

3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอํานวยการ นักจัดการงานทั่วไป 708 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

3.2
ส่วนสารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล
นักทรัพยากรบุคคล 716 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล

3.3
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคล 721 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่น

3.4
ส่วนมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคล
นักทรัพยากรบุคคล 726 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคล

3.5 ส่วนกฎหมาย นิติกร 734 นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนกฏหมาย

4

4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอํานวยการ เจ้าพนักงานธุรการ 675 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

4.2 ส่วนร่างกฎหมาย นิติกร 680 นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนร่างกฎหมาย

4.3 ส่วนพัฒนากฎหมาย นิติกร 681 นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนากฎหมาย

4.4 ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา นิติกร 698 นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา

5

5.1 ส่วนอํานวยการ นักทรัพยากรบุคคล 661 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ

5.2 ส่วนวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 644 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนา

5.3
ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการ

ความรู้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 645 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการ

ความรู้

5.4 วิทยาลัยมหาดไทย นักทรัพยากรบุคคล 658 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย

5.5 ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรบุคคล 665 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถาบันดํารงราชานุภาพ

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สํานักกฎหมาย



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

6

6.1 ส่วนอํานวยการ นักจัดการงานทั่วไป 362 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ

6.2
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศ

และการสื่อสาร
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 384 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศ

และการสื่อสาร

6.3 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 460 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4
ส่วนติดตามประเมินผลด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 474 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนติดตามประเมินผลด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร

6.5
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร
นายช่างไฟฟ้า 402 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส

ผู้อํานวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร

6.6 ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า 437 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร

6.7

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 1 

(พระนครศรีอยุธยา)

นายช่างไฟฟ้า 483 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)

6.8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
นายชา่งไฟฟ้า 493 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)

6.9

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 3 

(นครปฐม)

นายช่างไฟฟ้า 505 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)

6.10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 4 

(นครราชสีมา)

นายช่างไฟฟ้า 517 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

6.11

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 5 

(อุดรธานี)

นายช่างไฟฟ้า 529 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

6.12

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 6 

(ขอนแก่น)

นายช่างไฟฟ้า 540 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

6.13

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม่)

นายช่างไฟฟ้า 551 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

6.14

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 8 

(พิษณุโลก)

นายช่างไฟฟ้า 562 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

6.15

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 9 

(นครสวรรค์)

นายช่างไฟฟ้า 573 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)

6.16

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 10       

(สุราษฎร์ธานี)

นายช่างไฟฟ้า 585 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)

6.17

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 11 

(นครศรีธรรมราช)

นายช่างไฟฟ้า 595 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

6.18

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 12 

(สงขลา)

นายช่างไฟฟ้า 606 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

7 กองสารนิเทศ

7.1 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 327 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป
ปฏิบัติการ/

ชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.2 ฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ 336 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์

7.3
ฝ่ายเผยแพร่การ

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานเผยแพร่การ

ประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ 346 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

8

8.1 ฝ่ายอํานวยการ เจ้าพนักงานธุรการ 290 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

8.2 ส่วนตรวจราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 812 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ

8.3 ศูนย์ดํารงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 640 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม

8.4 ส่วนพัฒนาระบบตรวจราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 801 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจราชการ

9

9.1 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 255 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

9.2
กลุ่มงานความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน
นักวิเทศสัมพันธ์ 276 นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานความสัมพันธ์กับ         

ประเทศเพื่อนบ้าน

9.3 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ 263 นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

กองการต่างประเทศ

สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

9.4
กลุ่มงานประสานนโยบายผู้

อพยพและหลบหนีเข้าเมือง
นักวิเทศสัมพันธ์ 262 นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ

ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานนโยบาย          

ผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง

9.5 กลุ่มงานอาเซียน นักวิเทศสัมพันธ์ 553 นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาเซียน

10

10.1 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 198 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10.2 กลุ่มงานบัญชี
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

และการบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี 205 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ

ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ      

และการบัญชี

10.3 ฝ่ายการเงิน กลุ่มงานการเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 219 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

10.4 กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ 236 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัสดุ

11

11.1 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 134 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

11.2 กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง นักทรัพยากรบุคคล 148 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง

11.3
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ

ข้อมูลบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล 155 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ

ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูล

บุคคล

11.4
กลุ่มงานสรรหาและประเมิน

บุคคล
นักทรัพยากรบุคคล 160 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ

ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล

11.5

กลุ่มงานวินัย ส่งเสริม

สมรรถภาพข้าราชการ และ

คุ้มครองจริยธรรม

นิติกร 170 นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัย ส่งเสริมสมรรถภาพ

ข้าราชการ และคุ้มครองจริยธรรม

11.6
กลุ่มงานสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูล
นักทรัพยากรบุคคล 182 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ

ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์

เกื้อกูล

กองคลัง

กองการเจ้าหน้าที่



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

12 กองกลาง

12.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป 63 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12.2 ฝ่ายช่วยอํานวยการ กลุ่มงานช่วยอํานวยการ เจ้าพนักงานธุรการ 92 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอํานวยการ

12.3 ฝ่ายประสานราชการ กลุ่มงานประสานราชการ นักจัดการงานทั่วไป 115 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประสานราชการ

13

13.1
กลุ่มงานอํานวยการ

ปลัดกระทรวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 40 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการปลัดกระทรวง

14

14.1
ศูนย์ปฏิบัติการ

กระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 49 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ

กระทรวงมหาดไทย

14.2
กลุ่มงานติดตามและประสาน

การข่าว
นักจัดการงานทั่วไป 117 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประสานการ

ข่าว

14.3 กลุ่มงานข่าวกรอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 50 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานข่าวกรอง

14.4
กลุ่มงานต่อต้านการก่อการ

ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 52 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ

15

15.1

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3269 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.2

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3271 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา)

กลุ่มงานอํานวยการปลัดกระทรวง

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

15.3

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3273 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.4

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3275 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.5

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3277 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.6

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3279 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.7

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3281 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.8

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3283 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.9

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3285 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.10

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 191 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา)

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา)



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

15.11

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2532 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.12

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1698 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.13

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2842 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.14

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1604 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.15

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2787 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.16

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1409 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.17

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 411 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

15.18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร)



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง)

ที่
เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างาน (ใหม่)
ตําแหน่ง

เลขที่

โครงสร้างการแบ่งงาน

16

16.1
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กร

และระบบงาน

กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง

องค์กรและระบบงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 58 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ

ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร

และระบบงาน

16.2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

มุ่งผลสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 61 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ

ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์

17

17.1
ส่วนตรวจสอบภายในระดับ

กระทรวง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 30 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

17.2
ส่วนตรวจสอบภายในระดับ

กรม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 35 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



หัวหน้างาน (เดิม)

ใหม่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน/

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร

1

1.1
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด

1.2
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

และการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร

1.3 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล - นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1.4 กลุ่มงานอํานวยการ นักจัดการงานทั่วไป - นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

2

2.1 หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ
ชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

สํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด

หน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

การปรับปรุงการกําหนดชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวง (ส่วนภูมิภาค)

ที่

โครงสร้างการแบ่งงาน
ตําแหน่ง

เลขที่

หัวหน้างาน (ใหม่)

เดิม ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท ระดับ ชื่อตําแหน่งทางการบริหาร


