
ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

1 11 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

2 275 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

3 291 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

4 297 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

5 588 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

6 797 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

7 801 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

8 1032 เจา้หนา้ที่พมิพด์ดี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

9 1214 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

10 1339 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

11 1424 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

12 1441 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

13 1512 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

14 1533 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

15 1575 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

16 1593 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

17 1594 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

18 1595 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

สปฟ.หนา้ที ่1 จาก 13



ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

19 1647 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

20 1651 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

21 1807 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

22 1821 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

23 1823 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

24 1829 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

25 1844 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

26 1869 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

27 1871 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

28 1875 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

29 1895 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

30 1896 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

31 1897 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

32 2593 เจา้หนา้ที่วิเคราะหน์โยบายและแผน บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

33 2594 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

34 2595 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

35 2701 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

36 2746 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่2 จาก 13



ท่ี
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ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ
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                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

37 3093 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

38 3158 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

39 3159 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

40 3193 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

41 3220 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

42 3263 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

43 3277 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

44 3317 ชา่งส ารวจ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

45 3323 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

46 3329 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

47 3331 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

48 3338 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

49 3341 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

50 3342 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

51 3343 เจา้พนกังานธรุการ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

52 3363 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

53 3368 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

54 3371 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่3 จาก 13



ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

55 3378 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

56 3413 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

57 3414 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

58 3434 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

59 3442 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

60 3551 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

61 3553 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

62 3559 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

63 3574 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

64 3585 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

65 3590 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

66 3592 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

67 3618 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

68 3634 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

69 3668 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

70 3671 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

71 3707 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

72 3715 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่4 จาก 13



ท่ี
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ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

73 3752 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

74 3757 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

75 3830 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

76 3889 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

77 3903 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

78 3923 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

79 3932 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

80 3940 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

81 4025 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

82 4068 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

83 4083 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

84 4118 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

85 4152 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

86 4203 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

87 4217 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

88 4353 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

89 4600 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

90 4601 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่5 จาก 13



ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

91 4602 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

92 4605 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

93 4607 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

94 4608 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

95 4609 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

96 4610 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

97 4611 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

98 4612 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

99 4613 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

100 4617 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

101 4622 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

102 4623 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

103 4625 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

104 4627 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

105 4630 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

106 4634 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

107 4635 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

108 4637 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่6 จาก 13



ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

109 4638 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

110 4639 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

111 4640 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

112 4642 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

113 4677 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

114 4703 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

115 4711 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

116 4723 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

117 4725 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

118 4778 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

119 4780 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

120 4781 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

121 4782 นติกิร บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

122 4784 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

123 4785 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

124 4787 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

125 4788 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

126 4791 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่7 จาก 13



ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

127 4792 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

128 4793 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

129 4794 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

130 4796 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

131 4797 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

132 4799 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

133 4801 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

134 4803 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

135 4806 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

136 4809 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

137 4810 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

138 4812 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

139 4813 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

140 4815 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

141 4816 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

142 4818 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

143 4819 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

144 4823 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

สปฟ.หนา้ที ่8 จาก 13



ท่ี
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง กลุ่มงำน ประเภทกรอบอตัรำก ำลัง สถำนะของต ำแหน่ง หมำยเหตุ

                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

145 4824 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

146 4825 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

147 4831 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

148 4833 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

149 4835 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

150 4837 นกัวิชาการภมูสิารสนเทศ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

151 4839 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

152 4842 นกัวิชาการเผยแพร่ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

153 4843 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

154 4844 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

155 4845 นกัวิชาการเผยแพร่ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

156 4848 นกัวิชาการเผยแพร่ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

157 4849 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

158 4850 นกัวิชาการเผยแพร่ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

159 4851 นกัวิชาการเผยแพร่ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

160 4868 นกัวิชาการปา่ไม้ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

161 4870 นกัวิชาการเผยแพร่ บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

162 4871 เจา้หนา้ที่วิเคราะหน์โยบายและแผน บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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163 4872 เจา้หนา้ที่วิเคราะหน์โยบายและแผน บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

164 4875 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

165 4879 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

166 4888 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

167 4890 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

168 4891 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

169 4892 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

170 4893 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

171 4894 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

172 4896 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

173 4897 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

174 4898 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

175 4899 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

176 4900 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

177 4901 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

178 4902 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

179 4903 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

180 4911 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

181 4912 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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182 4915 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

183 4923 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

184 4931 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

185 4932 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

186 4940 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

187 4942 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

188 4943 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

189 4951 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

190 4953 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

191 4955 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

192 4969 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

193 4975 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

194 4976 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

195 4977 เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มลู บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

196 4981 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

197 4982 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

198 4983 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

199 4995 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

200 4996 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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201 4997 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

202 5008 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

203 5010 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

204 5011 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

205 5012 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

206 5023 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

207 5035 เจา้หนา้ที่ธรุการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

208 5039 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่การเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

209 5040 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่การเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

210 5045 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

211 5052 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่การเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

212 5054 ผู้ชว่ยพนกังานพทิักษป์า่ บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

213 5055 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่การเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

214 5072 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่การเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

215 5082 ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่การเกษตร บริการ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

216 5460 เจา้หนา้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

217 5804 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

218 6207 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

219 6471 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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                                   บัญชรีำยละเอยีดกรอบอตัรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

                         สังกัด ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

220 6709 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

221 6900 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

222 6915 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

223 7112 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

224 7219 เจา้หนา้ที่ตรวจปา่ บริการ กรอบอัตราก าลงัตามมต ิครม. 5 ต.ค. 47 (กลุม่ 2) ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

225 7446 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

226 7447 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

227 7448 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง

228 7449 พนกังานพทิักษป์า่ เทคนคิ กรอบอัตราก าลงั 4 ปี ต าแหนง่ทีม่งีบประมาณในการจา้ง
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