
ท่ี เลขท่ีต ำแหนง่ ชือ่ต ำแหนง่ กลุม่งำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลงั สถำนะของต ำแหนง่ หมำยเหตุ

1 50 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

2 51 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

3 52 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

4 53 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

5 54 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

6 55 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

7 56 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

8 57 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

9 58 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

10 59 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

11 60 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

12 61 เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

13 62 พนกังานบริการอัดส าเนา บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

14 64 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

15 65 คนงานเพาะช า บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

16 77 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

17 79 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

18 82 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

19 83 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

20 84 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

21 85 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักจัดกำรป่ำชมุชน
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22 86 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

23 87 พนกังานขบัเคร่ืองจักรขนาดเบา เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

24 88 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

25 89 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

26 90 คนงานเพาะช า บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

27 97 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

28 98 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

29 99 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

30 100 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

31 101 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

32 102 คนงานเพาะช า บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

33 103 คนงานเพาะช า บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

34 105 คนงานเพาะช า บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

35 108 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

36 109 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

37 111 คนงานเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

38 122 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

39 151 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

40 159 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

41 171 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

42 174 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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43 177 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

44 214 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

45 215 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

46 228 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

47 241 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

48 255 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

49 1146 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

50 1996 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

51 1997 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

52 1998 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

53 1999 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

54 2000 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

55 2001 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

56 2002 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

57 2003 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

58 2004 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

59 2005 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

60 2006 เจา้พนกังานธรุการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

61 2008 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

62 2010 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

63 2011 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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64 2012 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

65 2014 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

66 2015 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

67 2016 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

68 2017 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

69 2018 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

70 2020 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

71 2021 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

72 2022 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

73 2028 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

74 2029 เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

75 2030 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

76 2033 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

77 2034 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

78 2035 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

79 2036 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

80 2038 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

81 2039 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

82 2040 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

83 2043 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

84 2046 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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85 2047 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

86 2049 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

87 2050 คนงานเพาะช า บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

88 2051 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

89 2052 เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

90 2053 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

91 2054 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

92 2055 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

93 2056 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

94 2058 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

95 2059 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

96 2060 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

97 2061 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

98 2062 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

99 2063 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

100 2064 เจา้พนกังานการเกษตร เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

101 2079 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

102 2101 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

103 2108 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

104 2127 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

105 2138 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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106 2159 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

107 2203 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

108 2210 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

109 3667 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

110 4422 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

111 4423 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

112 4424 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

113 4425 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

114 4426 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

115 4427 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

116 4428 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

117 4429 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

118 4430 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

119 4431 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

120 4489 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

121 4490 นติกิร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

122 4491 นติกิร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

123 4493 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

124 4502 เจา้หนา้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

125 4503 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

126 4504 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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127 4505 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

128 4506 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

129 4510 เจา้หนา้ทีธ่รุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

130 4511 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

131 4512 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

132 4513 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

133 4516 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

134 4517 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

135 4518 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

136 4519 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

137 4520 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

138 4521 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

139 4524 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

140 4525 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

141 4528 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

142 4529 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

143 4530 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

144 4531 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

145 4538 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

146 4541 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

147 4542 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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148 4543 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

149 4544 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

150 4545 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

151 4546 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

152 4548 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

153 4549 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

154 4550 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

155 4551 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

156 4553 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

157 4554 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

158 4556 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

159 4558 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

160 4560 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

161 4561 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

162 4562 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

163 4563 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

164 4564 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

165 4565 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

166 4567 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

167 4568 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

168 4570 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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169 4571 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

170 4572 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

171 4574 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

172 4575 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

173 4576 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

174 4577 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

175 4578 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

176 4589 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

177 4591 นกัวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

178 5754 นกัวชิาการปา่ไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

179 6080 เจา้หนา้ทีก่ารเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

180 7432 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

181 7433 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

182 7434 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

183 7435 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

184 7436 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

185 7437 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

186 7438 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

187 7439 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

188 7440 พนกังานพทิกัษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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