
ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

2 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

3 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

4 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

5 ตรำด อบจ.ตรำด ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

6 นครนำยก อบจ.นครนำยก ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

7 นครพนม อบจ.นครพนม ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

8 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

9 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

10 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

11 ปัตตำนี อบจ.ปัตตำนี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

12 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

13 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

14 ระนอง อบจ.ระนอง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

15 ระยอง อบจ.ระยอง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

16 รำชบุรี อบจ.รำชบุรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

17 เลย อบจ.เลย ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

18 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

19 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

20 สุรำษฎร์ธำนี อบจ.สุรำษฎร์ธำนี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

21 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สูง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

 (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับสูง) ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กระบ่ี อบจ.กระบ่ี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

2 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

3 ตำก อบจ.ตำก รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

4 ตำก อบจ.ตำก รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

5 นครนำยก อบจ.นครนำยก รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

6 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

7 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

8 นรำธิวำส อบจ.นรำธิวำส รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

9 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

10 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

11 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

12 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

13 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

14 มุกดำหำร อบจ.มุกดำหำร รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

15 ยโสธร อบจ.ยโสธร รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

16 ยะลำ อบจ.ยะลำ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

17 ระยอง อบจ.ระยอง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

18 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

19 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

20 เลย อบจ.เลย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

21 สกลนคร อบจ.สกลนคร รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

22 สตูล อบจ.สตูล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

23 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

24 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

(นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

2 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

3 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

4 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

5 ตำก อบจ.ตำก หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

6 นครพนม อบจ.นครพนม หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

7 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

8 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

9 พะเยำ อบจ.พะเยำ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

10 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

11 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

12 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

13 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กลำง

2 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กลำง

3 ตำก อบจ.ตำก ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กลำง

4 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กลำง

5 ระนอง อบจ.ระนอง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
 (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

2 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

3 ตรำด อบจ.ตรำด ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

4 ตำก อบจ.ตำก ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

5 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

6 ยโสธร อบจ.ยโสธร ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

7 ยะลำ อบจ.ยะลำ ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

8 ระนอง อบจ.ระนอง ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

9 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

10 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

11 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

2 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

3 นครปฐม อบจ.นครปฐม ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

4 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

5 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

6 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

7 เลย อบจ.เลย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

8 สมุทรสงครำม อบจ.สมุทรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

9 สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

10 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ
(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง สูง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับสูง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 สกลนคร อบจ.สกลนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำง สูง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับสูง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

2 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

3 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง กลำง

4 ตรัง อบจ.ตรัง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

5 ตรำด อบจ.ตรำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

6 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิศวกรรมก่อสร้ำง กลำง

7 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กลำง

8 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

9 เลย อบจ.เลย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

10 สกลนคร อบจ.สกลนคร ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง กลำง

11 สตูล อบจ.สตูล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

12 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

13 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง /ผู้อ ำนวยกำรส่วน ... 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง

Page 9 of 37



ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูง

2 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูง

3 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูง

4 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กระบ่ี อบจ.กระบ่ี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

2 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

3 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

4 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

5 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

6 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรกำรศึกษำ กลำง

7 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

8 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

9 ตรำด อบจ.ตรำด ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

10 นครนำยก อบจ.นครนำยก ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

11 นครปฐม อบจ.นครปฐม ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

12 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  กลำง

13 นรำธิวำส อบจ.นรำธิวำส ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

14 น่ำน อบจ.น่ำน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

15 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

16 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

17 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

18 พัทลุง อบจ.พัทลุง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

19 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

20 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรกำรศึกษำ กลำง

21 ยะลำ อบจ.ยะลำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

22 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

23 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

24 เลย อบจ.เลย ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

25 สกลนคร อบจ.สกลนคร ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
/ผู้อ ำนวยกำรส่วน ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
/ผู้อ ำนวยกำรส่วน ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำง)  ท่ีว่ำง

26 สงขลำ อบจ.สงขลำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

27 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

28 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

29 สระบุรี อบจ.สระบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

30 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

31 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

32 หนองคำย อบจ.หนองคำย ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

33 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

34 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง

35 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรกำรศึกษำ กลำง

36 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กระบ่ี อบจ.กระบ่ี หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

2 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

3 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ต้น

4 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

5 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยสถำนสงเครำะห์คนชรำ ต้น

6 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

7 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

8 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำนโครงกำร ต้น

9 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

10 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ต้น

11 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและเสริมสร้ำงคุณธรรม ต้น

12 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

13 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำนโครงกำร ต้น

14 ฃัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

15 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคมและส่งเสริมอำชีพ ต้น

16 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

17 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ต้น

18 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

19 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

20 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

21 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ต้น

22 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณ ต้น

23 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

24 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

25 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคมและนันทนำกำร ต้น

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

26 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

27 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

28 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรธรรมชำติ ต้น

29 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยส่ิงแวดล้อม ต้น

30 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและเสริมสร้ำงคุณธรรม ต้น

31 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

32 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกีฬำ ต้น

33 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

34 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร ต้น

35 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

36 ชุมพร อบจ.ชุมพร หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

37 ชุมพร อบจ.ชุมพร หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

38 ชุมพร อบจ.ชุมพร หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรขนส่ง ต้น

39 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม ต้น

40 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

41 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย ห้วหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

42 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคมและส่งเสริมอำชีพ ต้น

43 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ต้น

44 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

45 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

46 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

47 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณ ต้น

48 นครนำยก อบจ.นครนำยก หัวหน้ำฝ่ำยเกษตรกรรม ต้น

49 นครปฐม อบจ.นครปฐม หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

50 นครปฐม อบจ.นครปฐม หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

51 นครพนม อบจ.นครพนม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

52 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ต้น

53 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

54 นครรำชสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำนและบริหำร ต้น

55 นครรำชสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

56 นครรำชสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยศูนย์ประสำนงำนท้องถ่ิน ต้น

57 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ต้น

58 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

59 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ต้น

60 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ต้น

61 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตและจัดสวัสดิกำร ต้น

62 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้ำฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ต้น

63 นนทบุรี อบจ. นนทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัย ต้น

64 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

65 นรำธิวำส อบจ.นรำธิวำส หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

66 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

67 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

68 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำร ต้น

69 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

70 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

71 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

72 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

73 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

74 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำร ต้น

75 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

76 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณูปโภค ต้น

77 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

78 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

79 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

80 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

81 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

82 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ต้น

83 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล ต้น

84 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ต้น

85 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและกำรพัฒนำ ต้น

86 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

87 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยข้อมูลติดตำมและประเมินผล ต้น

88 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณ ต้น

89 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

90 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกำรประชุม ต้น

91 ปัตตำนี อบจ.ปัตตำนี หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

92 ปัตตำนี อบจ.ปัตตำนี หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

93 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำหัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ต้น

94 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำหัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร ต้น

95 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำหัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

96 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำหัวหน้ำฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ต้น

97 พะเยำ อบจ.พะเยำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ต้น

98 พังงำ อบจ.พังงำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

99 พังงำ อบจ.พังงำ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล ต้น

100 พังงำ อบจ.พังงำ หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

101 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

102 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

103 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

104 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวห้นำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำร ต้น

105 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

106 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

107 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

108 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

109 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

110 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

111 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

112 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

113 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ต้น

114 แพร่ อบจ.แพร่ หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำ ต้น

115 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

116 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ต้น

117 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

118 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

119 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

120 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

121 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

122 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

123 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

124 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยกำรประชุม ต้น

125 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร ต้น

Page 17 of 37



ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

126 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ต้น

127 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเศรษฐิกจชุมชนพำณิชยกรรมฯ ต้น

128 ยะลำ อบจ.ยะลำ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคมและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ต้น

129 ยะลำ อบจ.ยะลำ หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

130 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและคุณธรรม ต้น

131 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ำฝ่ำยกำรประชุม ต้น

132 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ต้น

133 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

134 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

135 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

136 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

137 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน ต้น

138 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

139 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเศรษฐกิจและชุมชน ต้น

140 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ต้น

141 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและเสริมสร้ำงคุณธรรม ต้น

142 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

143 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

144 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

145 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน ต้น

146 รำชบุรี อบจ.รำชบุรี หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

147 ลพบุรี อบจ.ลพบุรี หัวหน้ำสถำนสงเครำะห์คนชรำบ้ำนลพบุรี ต้น

148 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร ต้น

149 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณ ต้น

150 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

151 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศ ต้น

152 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม ต้น

153 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

154 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

155 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ต้น

156 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

157 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ต้น

158 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร ต้น

159 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรกองผังเมือง ต้น

160 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม ต้น

161 สตูล อบจ.สตูล หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ต้น

162 สตูล อบจ.สตูล หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำร ต้น

163 สตูล อบจ.สตูล หัวหน้ำฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ ต้น

164 สมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ต้น

165 สมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

166 สมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

167 สมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคมและกำรสำธำรณสุข ต้น

168 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

169 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

170 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

171 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

172 สระบุรี อบจ.สระบุรี หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ ต้น

173 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

174 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

175 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

176 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

177 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

178 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยกำรประชุม ต้น

179 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

180 สุรำษฎร์ธำนี อบจ.สุรำษฎร์ธำนี หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

181 สุรำษฎร์ธำนี อบจ.สุรำษฎร์ธำนี หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ต้น

182 สุรำษฎร์ธำนี อบจ.สุรำษฎร์ธำนี หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม ต้น

183 สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์และกำรท่องเท่ียว ต้น

184 สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน ต้น

185 หนองคำย อบจ.หนองคำย หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำ ต้น

186 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

187 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

188 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน ต้น

189 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้น

190 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

191 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น

192 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ต้น

193 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิต ต้น

194 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ต้น

195 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

196 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ต้น

197 อ ำนำจเจริญ อบจ.อ ำนำจเจริญ หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

198 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้ำฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์ ต้น

199 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กระบ่ี อบจ.กระบ่ี หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

2 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยทรัพย์สิน ต้น

3 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ ต้น

4 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ ต้น

5 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

6 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

7 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

8 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

9 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

10 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุ ต้น

11 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

12 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

13 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

14 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

15 นครปฐม อบจ.นครปฐม หัวหน้ำฝ่ำยกำรบัญชี ต้น

16 นครพนม อบจ.นครพนม หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดจัดเก็บรำยได้ ต้น

17 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรสัญญำ ต้น

18 นครรำชสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ ต้น

19 นครรำชสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ ต้น

20 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

21 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและพัฒนำรำยได้ ต้น

22 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

23 นนทบุรี อบจ. นนทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

24 นรำธิวำส อบจ.นรำธิวำส หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

25 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยจัดพัสดุ ต้น

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

26 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

27 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

28 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

29 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรพัสดุ ต้น

30 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

31 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุ ต้น

32 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและทรัพย์สิน ต้น

33 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

34 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ ต้น

35 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำ หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรพำณิชย์ ต้น

36 พระนครศรีอยุธยำ อบจ.พระนครศรีอยุธยำ หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

37 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและทรัพย์สิน ต้น

38 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

39 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

40 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

41 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

42 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุ ต้น

43 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

44 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

45 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

46 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ ต้น

47 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

48 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยทรัพย์สิน ต้น

49 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ ต้น

50 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยจัดเก็บรำยได้ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

51 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

52 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

53 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

54 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

55 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

56 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

57 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและพัฒนำรำยได้ ต้น

58 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

59 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรคลัง ต้น

60 สกลนคร อบจ.สกลนคร หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

61 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยกำรบัญชี ต้น

62 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

63 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ ต้น

64 สตูล อบจ.สตูล หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

65 สตูล อบจ.สตูล หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

66 สระบุรี อบจ.สระบุรี หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุ ต้น

67 สระบุรี อบจ.สระบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

68 สระบุรี อบจ.สระบุรี หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

69 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น

70 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

71 สุรำษฎร์ธำนี อบจ.สุรำษฎร์ธำนี หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

72 สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

73 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ต้น

74 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น

75 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ...  (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

76 อ ำนำจเจริญ อบจ.อ ำนำจเจริญ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและจัดเก็บรำยได้ ต้น

77 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ต้น

78 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยจัดจ้ำง ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

2 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

3 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

4 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

5 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

6 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

7 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยผังเมือง ต้น

8 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

9 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบ ต้น

10 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

11 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

12 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

13 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

14 ตำก อบจ.ตำก หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

15 ตำก อบจ.ตำก หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบ ต้น

16 นครนำยก อบจ.นครนำยก หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

17 นครนำยก อบจ.นครนำยก หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

18 นครนำยก อบจ.นครนำยก หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

19 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจ ต้น

20 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบ ต้น

21 นรำธิวำส อบจ.นรำธิวำส หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

22 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

23 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

24 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจ ต้น

25 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

26 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

27 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

28 พะเยำ อบจ.พะเยำ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

29 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

30 แพร่ อบจ.แพร่ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

31 แพร่ อบจ.แพร่ หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

32 แพร่ อบจ.แพร่ หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

33 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

34 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง ต้น

35 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

36 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกลและบรรเทำสำธำรณภัยต้น

37 ยะลำ อบจ.ยะลำ หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

38 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

39 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

40 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยทำงหลวงท้องถ่ิน ต้น

41 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำผังเมือง ต้น

42 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

43 รำชบุรี อบจ.รำชบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

44 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

45 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

46 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้น

47 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจ ต้น

48 สกลนคร อบจ.สกลนคร หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม ต้น

49 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง ต้น

50 สตูล อบจ.สตูล หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  ท่ีว่ำง

51 สมุทรสงครำม อบจ.สมุทรสงครำม หัวหน้ำฝ่ำยผังเมือง ต้น

52 สมุทรสงครำม อบจ.สมุทรสงครำม หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

53 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

54 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

55 สระบุรี อบจ.สระบุรี หัวหน้ำฝ่ำยผังเมือง ต้น

56 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

57 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

58 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ ต้น

59 สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง ต้น

60 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

61 อ ำนำจเจริญ อบจ.อ ำนำจเจริญ หัวหน้ำฝ่ำยสุขำภิบำลและส่ิงแวดล้อม ต้น

62 อุทัยธำนี อบจ.อุทัยธำนี หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกล ต้น

63 อุทัยธำนี อบจ.อุทัยธำนี หัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ ต้น

64 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

1 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

2 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

3 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

4 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร ต้น

5 ก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

6 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ต้น

7 ฃัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

8 ฃัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

9 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ ต้น

10 จันทบุรี อบจ.จันทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

11 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

12 ฉะเชิงเทรำ อบจ.ฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

13 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

14 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

15 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำในระบบ ต้น

16 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ต้น

17 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ต้น

18 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ต้น

19 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

20 ตรัง อบจ.ตรัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

21 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

22 ตรำด อบจ.ตรำด หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

23 ตำก อบจ.ตำก หัวหน้ำฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร ต้น

24 ตำก อบจ.ตำก หัวหน้ำฝ่ำยศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

25 นครปฐม อบจ.นครปฐม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) ท่ีว่ำง

26 นครพนม อบจ.นครพนม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

27 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ต้น

28 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ต้น

29 นครรำชสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำในระบบ ต้น

30 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ต้น

31 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

32 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

33 นนทบุรี อบจ. นนทบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

34 น่ำน อบจ.น่ำน หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  ต้น

35 บึงกำฬ อบจ.บึงกำฬ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

36 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

37 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

38 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ต้น

39 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

40 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

41 ปัตตำนี อบจ.ปัตตำนี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

42 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

43 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

44 พัทลุง อบจ.พัทลุง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ต้น

45 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

46 พิจิตร อบจ.พิจิตร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

47 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยกีฬำและกำรท่องเท่ียว ต้น

48 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

49 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

50 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) ท่ีว่ำง

51 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

52 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและส่งเสริมกำรศึกษำ ต้น

53 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ต้น

54 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ต้น

55 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ต้น

56 มุกดำหำร อบจ.มุกดำหำร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

57 แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ ต้น

58 ยโสธร อบจ.ยโสธร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

59 ยโสธร อบจ.ยโสธร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำรและกำรท่องเท่ียว ต้น

60 ยะลำ อบจ.ยะลำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

61 ยะลำ อบจ.ยะลำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำ พลำนำมัยและกิจกำรพิเศษ ต้น

62 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ำฝ่ำยวัฒนธรรมและประเพณี ต้น

63 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน ต้น

64 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

65 ระนอง อบจ.ระนอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

66 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

67 ระยอง อบจ.ระยอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

68 ลพบุรี อบจ.ลพบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

69 ลพบุรี อบจ.ลพบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

70 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

71 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

72 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร และกิจกำรพิเศษ ต้น

73 เลย อบจ.เลย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

74 สกลนคร อบจ.สกลนคร หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบ ต้น

75 สกลนคร อบจ.สกลนคร หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำในระบบ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) ท่ีว่ำง

76 สกลนคร อบจ.สกลนคร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ต้น

77 สกลนคร อบจ.สกลนคร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ต้น

78 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

79 สงขลำ อบจ.สงขลำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ต้น

80 สมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

81 สมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ต้น

82 สมุทรสงครำม อบจ.สมุทรสงครำม หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

83 สมุทรสงครำม อบจ.สมุทรสงครำม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

84 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

85 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

86 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

87 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

88 สระบุรี อบจ.สระบุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

89 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำ ต้น

90 สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

91 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

92 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

93 สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

94 หนองคำย อบจ.หนองคำย หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ฯ ต้น

95 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

96 หนองบัวล ำภู อบจ.หนองบัวล ำภู หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

97 อ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

98 อ ำนำจเจริญ อบจ.อ ำนำจเจริญ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

99 อุดรธำนี อบจ.อุดรธำนี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

100 อุดรธำนี อบจ.อุดรธำนี หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) ท่ีว่ำง

101 อุดรธำนี อบจ.อุดรธำนี หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร ต้น

102 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

103 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

104 อุทัยธำนี อบจ.อุทัยธำนี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น

105 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบ ต้น

106 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ต้น

107 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ต้น
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ หมำยเหตุ

1 กำญจนบุรี อบจ.กำญจนบุรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - (บ้ำนหนองอ ำเภอจีน)

2 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.ทรำยมูลพิทยำคม

3 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.คลองขำมวิทยำคำร

4 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.ขม้ินพิทยำสรรพ์

5 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.หนองชุมแสงวิทยำคม

6 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - (รร.มัธยมหนองเขียด)

7 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - (รร.คูวัดพิทยำคม)

8 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - (รร.พระธำตุขำมแก่นพิทยำลัย)

9 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ลุ่มล ำชีนิรมิตวิทยำ

10 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.โป่งนกประชำสำมัคคี

11 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.กุดน้ ำใสพิทยำคม

12 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.หนองไผ่วิทยำนุสรณ์

13 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.โคกสะอำดวิทยำ

14 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

15 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -

16 ชุมพร อบจ.ชุมพร ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.บ้ำนทับวัง

17 ตรำด อบจ.ตรำด ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -

18 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.วัดโป่งพิทยำคม

19 นครรำฃสีมำ อบจ.นครรำชสีมำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.หนองขำมพิทยำคม

20 นครศรีธรรมรำช อบจ.นครศรีธรรมรำช ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -

21 นนทบุรี อบจ. นนทบุรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.วัดสัก

22 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.บ้ำนใหม่

23 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.วัดบำงขนุน

24 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.วัดลุ่ม

25 น่ำน อบจ.น่ำน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (บริหำรสถำนศึกษำ)  ท่ีว่ำง
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (บริหำรสถำนศึกษำ)  ท่ีว่ำง

26 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

27 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

28 ปัตตำนี อบจ.ปัตตำนี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

29 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

30 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.บ้ำนไม้เรียบฯ

31 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.บ้ำนนำบอน

32 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.เลิกแผกประชำบ ำรุง

33 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.หนองบัวปิยนิมิตร

34 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.หนองโกวิชำประเสริฐฯ

35 ยโสธร อบจ.ยโสธร ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

36 ยะลำ อบจ.ยะลำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

37 ระยอง อบจ.ระยอง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.มัธยมตำกสินระยอง

38 ระยอง อบจ.ระยอง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อนุบำลนำนำชำติตำกสินบ้ำนค่ำย

39 ล ำปำง อบจ.ล ำปำง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

40 เลย อบจ.เลย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -

41 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.บ้ำนเปือยนำสูง

42 สงขลำ อบจ.สงขลำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

43 สตูล อบจ.สตูล ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.นิคมพัฒนำผัง 6

44 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ไทรเด่ียววิทยำ

45 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยำคม

46 อุดรธำนี อบจ.อุดรธำนี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.นำทรำยวิทยำคม

47 อุดรธำนี อบจ.อุดรธำนี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ชัยนำค ำวิทยำ

48 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ห้วยข่ำพิทยำคม

49 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.แก้งเหนือพิทยำคม
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ หมำยเหตุ

1 กระบ่ี อบจ.กระบ่ี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

2 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.จุมจังพลังรำษฎร์

3 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.เมืองสมเด็จพิทยำคม

4 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.หนองห้ำงพิทยำ

5 กำฬสินธ์ุ อบจ.กำฬสินธ์ุ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.ล ำปำววิทยำคม

6 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - (รร.แท่นศิลำทิพศึกษำ)

7 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - (รร.บ้ำนคูขำด)

8 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - (รร.บ้ำนหนองเส้ียว)

9 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ชุมชนวัดหนองค้อ

10 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.สวนป่ำเขำชะอำงค์

11 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.บ้ำนเขำซกฯ

12 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.พูลตำหลวงวิทยำ

13 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.หัวถนนวิทยำ

14 ชัยนำท อบจ.ชัยนำท รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -

15 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.ห้วยยำงวิทยำคม

16 ชุมพร อบจ.ชุมพร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.สหกรณ์ประชำนุกูล

17 เชียงรำย อบจ.เชียงรำย รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

18 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.วัดมะเด่ือ

19 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ซอและฮ์ศึกษำ

20 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.เต็มรักศึกษำ

21 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.เต็มรักศึกษำ

22 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.วัดสโมสร

23 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.วัดพิกุลเงิน

24 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ตลำดบำงคูลัด

25 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.จันทร์ทองเอ่ียม

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (บริหำรสถำนศึกษำ) ท่ีว่ำง 
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (บริหำรสถำนศึกษำ) ท่ีว่ำง 

26 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.สำมโคก

27 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.สำมโคก

28 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.สำมโคก

29 ปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.สำมโคก

30 ปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

31 ปัตตำนี อบจ.ปัตตำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

32 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

33 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.เมืองภูเก็ต

34 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.เมืองภูเก็ต

35 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.เมืองภูเก็ต

36 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.บ้ำนตลำดเหนือฯ

37 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อบจ.บ้ำนตลำดเหนือฯ

38 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.อบจ.บ้ำนนำบอน

39 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.อบจ.สำธิตร่วมพัฒนำ

40 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.เสือโก้กวิทยำสรรค์

41 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.เสือโก้กวิทยำสรรค์

42 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.เมืองเตำวิทยำคม

43 มหำสำรคำม อบจ.มหำสำรคำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.เสือหนองบัวปิยนิมิตร

44 ระยอง อบจ.ระยอง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.มัธยมตำกสินระยอง

45 ระยอง อบจ.ระยอง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.มัธยมตำกสินระยอง

46 ระยอง อบจ.ระยอง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อนุบำลนำนำชำติตำกสินบ้ำนค่ำย

47 ระยอง อบจ.ระยอง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อนุบำลนำนำชำติตำกสินบ้ำนค่ำย

48 ระยอง อบจ.ระยอง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.อนุบำลนำนำชำติตำกสินบ้ำนค่ำย

49 ล ำพูน อบจ.ล ำพูน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  -

50 เลย อบจ.เลย รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -
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ล ำดับ จังหวัด ช่ือ อปท. ต ำแหน่ง ระดับ หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (บริหำรสถำนศึกษำ) ท่ีว่ำง 

51 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ขุนหำญวิทยำสรรค์

52 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ปรือใหญ่วิทยลัลลังก์

53 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.พรำนวิบูลวิทยำ

54 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.พรำนวิบูลวิทยำ

55 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ไพรธรรมคุณวิทยำ

56 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.กุดเสลำวิทยำคม

57 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.กุดเสลำวิทยำคม

58 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.ดงรักวิทยำ

59 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.หนองทุ่มศรีส ำรำญวิทยำ

60 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.บ้ำนเปือยนำสูง

61 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.หนองหว้ำประชำสรรค์

62 สตูล อบจ.สตูล รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.นิคมพัฒนำผัง 6

63 สตูล อบจ.สตูล รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.นิคมพัฒนำผัง 6

64 สุรำษฎร์ธำนี อบจ.สุรำษฎร์ธำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   -

65 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.บ้ำนปล่องเหล่ียม

66 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

67 สมุทรสำคร อบจ.สมุทรสำคร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   - รร.วัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร

68 อุบลรำชธำนี อบจ.อุบลรำชธำนี รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  - รร.โนนกลำงวิทยำคม
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