
ท่ี เลขท่ีต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง กลุม่งำน ประเภทกรอบอัตรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

1 260 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

2 261 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

3 262 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

4 263 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

5 264 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

6 265 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

7 266 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

8 267 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

9 268 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

10 269 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

11 272 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

12 273 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

13 274 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

14 276 เจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มูล บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

15 278 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

16 279 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

17 280 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

18 282 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

19 284 ชา่งไฟฟา้ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

20 285 นักวทิยาศาสตร์ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

                                   บญัชรีำยละเอยีดกรอบอัตรำก ำลังพนกังำนรำชกำร กรมปำ่ไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนกัจัดกำรท่ีดนิปำ่ไม้
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21 286 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

22 287 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

23 289 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

24 290 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

25 292 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

26 293 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

27 294 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

28 295 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

29 296 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

30 298 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

31 299 นายชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

32 300 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

33 301 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

34 302 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

35 303 พนักงานขบัรถยนต์ บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

36 304 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

37 305 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

38 306 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

39 307 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

40 309 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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41 310 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

42 311 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

43 602 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

44 3092 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

45 3094 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

46 3109 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

47 3145 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

48 3149 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

49 3155 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

50 3324 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

51 3328 นักวทิยาศาสตร์ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

52 3349 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

53 3350 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

54 3359 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

55 3365 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

56 3367 นักวทิยาศาสตร์ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

57 4596 นักวชิาการภูมสิารสนเทศ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

58 4598 นักวชิาการภูมสิารสนเทศ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

59 4662 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

60 4775 นติกิร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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61 4777 นติกิร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

62 4880 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

63 4881 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

64 4882 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

65 4883 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

66 4884 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

67 4886 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

68 4913 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

69 4924 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

70 4925 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

71 5015 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

72 5016 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

73 5017 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

74 5019 เจา้หนา้ทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

75 5043 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

76 5044 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

77 5390 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

78 5725 นักวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

79 5802 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

80 7386 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สจด.หนา้ที ่4 จาก 5



ท่ี เลขท่ีต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง กลุม่งำน ประเภทกรอบอัตรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บญัชรีำยละเอยีดกรอบอัตรำก ำลังพนกังำนรำชกำร กรมปำ่ไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนกัจัดกำรท่ีดนิปำ่ไม้

81 7444 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สจด.หนา้ที ่5 จาก 5


