
                                   บัญชรีายละเอยีดกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี

ท่ี เลขท่ีต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ กลุม่งาน ประเภท สถานะของต าแหนง่ หมายเหตุ

1 2 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

2 7 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

3 26 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

4 130 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

5 230 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

6 231 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

7 232 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

8 281 เจา้พนกังานธรุการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

9 348 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

10 349 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

11 603 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

12 606 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

13 607 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

14 608 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

15 612 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

16 613 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

17 614 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

18 616 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

19 1021 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

สจป.5 หนา้ที ่1 จาก 6



                                   บัญชรีายละเอยีดกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี

ท่ี เลขท่ีต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ กลุม่งาน ประเภท สถานะของต าแหนง่ หมายเหตุ

20 1051 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

21 1138 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

22 1396 เจา้หนา้ทีต่รวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

23 1762 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

24 1764 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

25 1776 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

26 1796 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

27 1801 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

28 1805 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

29 1806 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

30 1814 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

31 1820 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

32 1876 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

33 1881 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

34 1892 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

35 1893 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

36 2088 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

37 2096 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

38 2170 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

สจป.5 หนา้ที ่2 จาก 6



                                   บัญชรีายละเอยีดกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี

ท่ี เลขท่ีต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ กลุม่งาน ประเภท สถานะของต าแหนง่ หมายเหตุ

39 2202 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

40 2596 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

41 2597 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

42 2599 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

43 2600 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

44 2736 เจา้พนกังานพัสดุ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

45 2947 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

46 2951 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

47 2956 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

48 3024 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

49 3030 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

50 3079 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

51 3211 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

52 3493 ผู้ชว่ยพนกังานพทิกัษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

53 3866 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

54 4263 คนงาน บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

55 4500 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

56 4754 ผู้ชว่ยพนกังานพทิกัษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

57 4755 ผู้ชว่ยพนกังานพทิกัษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

สจป.5 หนา้ที ่3 จาก 6



                                   บัญชรีายละเอยีดกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี

ท่ี เลขท่ีต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ กลุม่งาน ประเภท สถานะของต าแหนง่ หมายเหตุ

58 4783 นติกิร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

59 4822 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

60 4863 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

61 4885 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

62 4916 เจา้พนกังานธรุการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

63 4917 เจา้พนกังานธรุการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

64 4962 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

65 4963 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

66 5075 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

67 5295 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

68 5345 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

69 5392 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

70 5401 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

71 5453 เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

72 5468 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

73 5474 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

74 5544 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

75 5547 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

76 5553 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

สจป.5 หนา้ที ่4 จาก 6



                                   บัญชรีายละเอยีดกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี

ท่ี เลขท่ีต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ กลุม่งาน ประเภท สถานะของต าแหนง่ หมายเหตุ

77 5566 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

78 5587 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

79 5588 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

80 5637 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

81 5644 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

82 5645 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

83 5650 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

84 5740 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

85 5786 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

86 5787 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

87 5817 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

88 5826 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

89 5831 เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

90 5982 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

91 6000 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

92 6003 เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

93 6022 เจา้หนา้ทีเ่ผยแพร่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

94 6084 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

95 6488 เจา้หนา้ทีต่รวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

สจป.5 หนา้ที ่5 จาก 6



                                   บัญชรีายละเอยีดกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี

ท่ี เลขท่ีต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ กลุม่งาน ประเภท สถานะของต าแหนง่ หมายเหตุ

96 6815 เจา้หนา้ทีต่รวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลังตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้งแลว้

สจป.5 หนา้ที ่6 จาก 6


