
ท่ี เลขท่ีต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

1 10 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

2 12 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

3 13 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

4 14 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

5 15 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

6 16 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

7 17 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

8 19 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

9 1766 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

10 1802 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

11 1824 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

12 1825 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

13 1826 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

14 1827 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

15 1828 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

16 1831 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

17 1832 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอัตรำก ำลังพนกังำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด กองกำรอนญุำต (ส ำนกักำรอนญุำต)
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18 1833 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

19 1855 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

20 1857 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

21 1858 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

22 1859 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

23 1860 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

24 1868 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

25 1870 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

26 1872 เจ้าหนา้ที่บนัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

27 1874 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

28 1877 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

29 1890 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

30 1898 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

31 1899 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

32 1906 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

33 2816 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

34 3369 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง
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35 4343 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

36 4344 เจ้าหนา้ที่บนัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

37 4346 เจ้าหนา้ที่บนัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

38 4348 เจ้าหนา้ที่บนัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

39 5056 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

40 5079 เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

41 5417 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

42 5469 เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

43 5665 เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

44 5800 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

45 5837 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

46 5840 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

47 5841 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

48 5842 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

49 5843 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

50 5845 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

51 5846 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

สกญ.หนา้ที่ 3 จาก 4



ท่ี เลขท่ีต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอัตรำก ำลังพนกังำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด กองกำรอนญุำต (ส ำนกักำรอนญุำต)

52 5847 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

53 5848 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

54 5849 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

55 5850 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

56 5851 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

57 5852 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

58 5853 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

59 5854 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

60 6077 เจ้าพนกังานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง

61 6078 เจ้าพนกังานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ที่มงีบประมาณในการจ้าง
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