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ประกาศองคการอุตสาหกรรมปาไม

เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธดี ําเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารขององคการอุตสาหกรรมปาไม
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของราชการ
สมควรประกาศโครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ องคการอุตสาหกรรมปาไม มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งตามที่กําหนดไวเปนพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีอํานาจหนาที่โดยสรุป ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงคในการจัดตั้งตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๙๙
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม
๒) ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมป า ไม เช น เกี่ ย วกั บ การทํ า ไม
และเก็ บ หาของปา แปรรูป ไม ทํา ไมอัด อบไม อั ด น้ํายาไม กลั่น ไม และประดิษฐ ห รือผลิต วัต ถุ
หรือสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจที่ตอเนื่องคลายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวดวยไม
หรือของปา
๓) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชน
แกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการเองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ
๔) วิจัย คนควาและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม
๕) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสํานึก
ในการคุมครอง ดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการอนุรักษและบริบาลชางเลี้ยง
ของไทย ตลอดจนดําเนิน การเกี่ยวกับ การจัด หาที่พัก การอํานวยความสะดวก หรือการใหบ ริการ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาวดวย
๖) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.
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๑.๒ อํานาจหนาที่โดยสรุป ดังนี้
๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ มีสิทธิตาง ๆ สราง ซื้อ
ขาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอนดวยประการใด ๆ
ซึ่งที่ดินทรัพยสินอื่น ๆ หรือสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
๒) คาผลิตผลและผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมปาไม ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร
๓) สั่งเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช และเครื่องจักร
ที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม
๔) เป น นายหน า และตั ว แทนค า ต า งในการค า ผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
อุตสาหกรรมปาไม เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องจักรที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม
๕) กู ยืมเงิน แตถาเปนจํานวนเงินเกินกวาคราวละหาสิบลานบาท ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
๕/๑) ใหกู ใหยืมเงิน หรือจายเงินลวงหนาโดยมีหลักประกันดวยบุคคล
หรือทรัพยสินเพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.
๕/๒) ออกพันธบัต รหรือตราสารอื่น ใดเพื่อการลงทุน หรือเพื่อประโยชน
แกกิจการของ อ.อ.ป. โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
๖) ตั้งและรับเปนสาขา ตัวแทน ตัวแทนคาตางหรือนายหนาในกิจการตาง ๆ
ของเอกชนหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.
๗) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.
รวมทั้งการเขา เป น หุน สว นหรื อถื อหุน ในหางหุน สว นหรื อนิติ บุค คลใด ๆ แตตอ งไดรับ อนุ ญ าตจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
ขอ ๒ องคการอุตสาหกรรมปาไม มีโครงสรางและการจัดหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) สํานักตรวจสอบภายใน
(๓) สํานักบัญชีและการเงิน
(๔) สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร
(๕) สํานักกฎหมาย
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(๖) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
(๗) สํานักธุรกิจการตลาด
(๘) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน
(๙) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง
(๑๐) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง
(๑๑) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๒) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต
(๑๓) สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ขอ ๓ อํานาจหนาที่สําคัญของหนวยงานในองคการอุตสาหกรรมปาไม มีดังนี้
๓.๑ สํา นัก บริห ารกลาง มีผู อํา นวยการสํา นัก (ระดั บ ๘-๙) เป น ผู รับ ผิ ด ชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานอํานวยการ และงานพัสดุ ของ อ.อ.ป.
(๒) งานดานการบริหาร พัฒนา และระบบงานของทรัพยากรมนุษย
(๓) การประชาสัมพันธและเผยแพรภาพลักษณที่ดีของ อ.อ.ป.
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๒ สํานักตรวจสอบภายใน มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙) เปนผูรับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวน
การกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(๒) ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และระบบ
สารสนเทศ
(๓) ตรวจสอบการปฏิบั ติต ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง คับ วิธี ป ฏิบัติง าน
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ อ.อ.ป.
(๔) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
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๓.๓ สํานักบัญชีและการเงิน มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙) เปนผูรับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) ประมวลขอมูลบัญชี เพื่อปดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และจัดทํารายงาน
งบการเงินประจําปของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
(๒) วิเคราะหผลการดําเนินงานงบกระแสเงินสด และตนทุนการผลิต ตนทุนขาย
(๓) กํากับดูแลการปฏิบัติงานทางดานบัญชีและการเงิน ใหเปนไปตามขอบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่งของ อ.อ.ป. และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การบัญชีและการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ
(๔) ทําหนาที่รับจายเงิน (Cashier) ของ อ.อ.ป. และตรวจเอกสารเบิกจาย
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑและคําสั่งที่ อ.อ.ป. กําหนด
(๕) บริหารการเงินและจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.
โดยใชเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ
(๖) วางแผนบริหารจัดการทางดานการเงิน ใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของ
อ.อ.ป. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานทางการเงินใหเปนไปตามแผนการเงิน การลงทุน
ลดภาระคาใชจายทางการเงินของ อ.อ.ป.
(๘) บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ อ.อ.ป. (Cash Flow) ใหมีสภาพคลอง
เพียงพอตอความตองการของหนวยงานตาง ๆ
(๙) ดําเนินการและกํากับดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
การรายงานขอมูลในระบบ GFMIS - SOE และ GFMIS - TR ใหเปนไปตามระเบียบของรัฐ
(๑๐) การให บ ริ ก ารข อ มู ล และคํ า ปรึ ก ษาทางด า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น รวมทั้ ง
การประสานหนวยงานภายในและภายนอก อ.อ.ป.
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๔ สํ า นั ก นโยบายแผนและยุ ท ธศาสตร มี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก (ระดั บ ๘-๙)
เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาวิเคราะหน โยบายรัฐ บาล เพื่อจัด ทําแผนยุทธศาสตร แผนธุร กิจ
และแผนงานตาง ๆ ของ อ.อ.ป. โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงานใน อ.อ.ป.
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(๒) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ อ.อ.ป.
(๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๕ สํานักกฎหมาย มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙) เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่
ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษากฎหมาย จัดทําสัญญา หนังสือมอบอํานาจ และวินิจฉัยปญหา
ขอกฎหมายตาง ๆ
(๒) ประสานงานกับ อัยการเพื่อใหดําเนิน คดีแ พง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ
ใหกับ อ.อ.ป. รวมทั้งดําเนินคดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ใหกับ อ.อ.ป.
(๓) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับคดี เพื่อยึดทรัพยสินของ
ลูกหนี้ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดใหกับ อ.อ.ป.
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๖ สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน มีผูอํานวยการสํานัก
(ระดับ ๘-๙) เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดกรอบ แนวทาง กํากับดูแล บริหารจัดการ สงเสริมและเผยแพร
ดานการศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
(๒) ประสานความรว มมือเกี่ยวกับ งานวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน
(๓) ตรวจสอบ วิ เ คราะห เพื่ อ เสนอแนะทางวิ ช าการและนวั ต กรรมด า น
การปลูกสรางสวนปา การทําไม อุตสาหกรรมไม
(๔) ประสานความร ว มมื อ ด า นการจั ด การป า ไม อ ย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Forest Management : SFM) การจัด ทํา ระบบควบคุ ม การเคลื่อ นย ายของสิ น ค าไม (Chain of
Custody : CoC) และการตรวจประเมินพื้น ที่ที่มีคุณคาดานการอนุรักษสูง (High Conservation
Value Areas : HCVAs) พรอมทั้งใหบริการเรื่องดังกลาว
(๕) ออกแบบและสนับสนุนการดําเนินงานดานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) อาทิ คารบอนเครดิต การกักเก็บคารบอนเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม และพลังงานทดแทน
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(๖) ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผลการสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่ ฐานขอมูล
พื้นที่สวนปาและที่ดินในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. การจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information
System : GIS) และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการบนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(Geographic Information System : GIS) และตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
(๗) พัฒนา กํากับดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ อ.อ.ป.
เพื่อสงเสริม สนับสนุน การบริหารงานขององคกร และตอบสนองนโยบายแหงรัฐในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๗ สํานักธุรกิจการตลาด มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙) เปนผูรับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการงานดานการตลาดและเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ของ อ.อ.ป.
(๒) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชกับกระบวนการปฏิบัติงานดานการตลาด
(Digital Market)
(๓) กําหนดกรอบ แนวทาง กํากับดูแล บริหารจัดการ และจัดทําแผนงาน
ด า นการตลาด อาทิ การสนั บ สนุ น การขาย การวางระบบการจั ด จํ า หน า ย การจั ด แสดงสิ น ค า
การเผยแพรผลผลิต และแสวงหาชองทางใหมดานการตลาด
(๔) ศึ ก ษาความต อ งการของตลาดและกลุ ม เป า หมาย เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นา
การตลาดเชิงรุก
(๕) พัฒนางานดานตลาดกลางและคลังสินคา จัดการงานแสดงสินคา โรดโชว
เพื่อสนับสนุนงานการตลาดและบริหารสตอกสินคา
(๖) พัฒนาใชประโยชนที่ดินและอสังหาริมทรัพยของ อ.อ.ป. ใหสมประโยชน
มีความคุมคาทางเศรษฐกิจ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
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๓.๘ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙)
เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการและดําเนินกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน
ใหเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) ที่มีศักยภาพ สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป. ในพื้นที่
ความรับผิดชอบ รวม ๘ จังหวัด คือ แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร
และนาน
(๒) บริหารจัดการสวนปาในความรับผิดชอบ พัฒนาระบบการจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) พัฒนาระบบการเคลื่อนยายสินคาไม (CoC) และพัฒนาคุณภาพของสินคา
และบริการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล
(๓) ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ ในทองที่เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมสวนปา
การบริหารจัดการ และใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ อุตสาหกรรมไมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) บริหารจัดการ การผลิต การตลาด เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
การบริการ การเพิ่มมูลคา ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมอยางครบวงจร
(๕) บริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับงานดานการทําไม การปลูกสราง
สวนปา การทองเที่ยวอุตสาหกรรมไม และตามนโยบายรัฐ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๙ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙)
เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการและดําเนินกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง
ใหเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) ที่มีศักยภาพ สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป. ในพื้นที่
ความรับ ผิด ชอบ รวม ๑๐ จั ง หวั ด คือ อุต รดิต ถ พิษ ณุโ ลก ตาก สุ โ ขทั ย เพชรบู ร ณ พิ จิต ร
กําแพงเพชร นครสวรรค ชัยนาท และอุทัยธานี
(๒) บริหารจัดการสวนปาในความรับผิดชอบ พัฒนาระบบการจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) พัฒนาระบบการเคลื่อนยายสินคาไม (CoC) และพัฒนาคุณภาพของสินคา
และบริการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล
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(๓) ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ ในทองที่เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมสวนปา
การบริหารจัดการและใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ อุตสาหกรรมไมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) บริหารจัดการ การผลิต การตลาด เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
การบริการ การเพิ่มมูลคา ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมอยางครบวงจร
(๕) บริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับงานดานการทําไม การปลูกสราง
สวนปา การทองเที่ยวอุตสาหกรรมไม และตามนโยบายรัฐ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๑๐ องค การอุ ต สาหกรรมปา ไมภ าคกลาง มีผู อํา นวยการสํ านั ก (ระดับ ๘-๙)
เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการและดําเนินกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง
ใหเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) ที่มีศักยภาพ สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป. ในพื้นที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ รวม ๒๕ จั ง หวั ด คื อ กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ ปทุ ม ธานี นนทบุ รี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี
นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแกว สิงหบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
(๒) บริหารจัดการสวนปาในความรับผิดชอบ พัฒนาระบบการจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) พัฒนาระบบการเคลื่อนยายสินคาไม (CoC) และพัฒนาคุณภาพของสินคา
และบริการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล
(๓) ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ ในทองที่เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมสวนปา
การบริหารจัดการและใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ อุตสาหกรรมไมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) บริหารจัดการ การผลิต การตลาด เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
การบริการ การเพิ่มมูลคา ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมอยางครบวงจร
(๕) บริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับงานดานการทําไม การปลูกสราง
สวนปา การทองเที่ยวอุตสาหกรรมไม และตามนโยบายรัฐ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
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๓.๑๑ องคก ารอุต สาหกรรมป าไมภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ มี ผูอํานวยการสํานั ก
(ระดับ ๘-๙) เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น กิ จ การขององค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม
ภาคตะวัน ออก - เฉีย งเหนื อ ให เป น หนว ยธุร กิจ (Business Unit) ที่มี ศักยภาพ สอดคลอ งกั บ
นโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป. ในพื้นที่ความรับผิดชอบ รวม ๒๐ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ อุดรธานี
สกลนคร เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และบึงกาฬ
(๒) บริหารจัดการสวนปาในความรับผิดชอบ พัฒนาระบบการจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) พัฒนาระบบการเคลื่อนยายสินคาไม (CoC) และพัฒนาคุณภาพของสินคา
และบริการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล
(๓) ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ ในทองที่เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมสวนปา
การบริหารจัดการและใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ อุตสาหกรรมไมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) บริหารจัดการ การผลิต การตลาด เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
การบริการ การเพิ่มมูลคา ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมอยางครบวงจร
(๕) บริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับงานดานการทําไม การปลูกสราง
สวนปา การทองเที่ยวอุตสาหกรรมไม และตามนโยบายรัฐ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๑๒ องค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม ภ าคใต มี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก (ระดั บ ๘-๙)
เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) บริห ารจัด การและดําเนิน กิจการขององคการอุต สาหกรรมปาไมภาคใต
ใหเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) ที่มีศักยภาพ สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป. ในพื้นที่
ความรับผิดชอบ รวม ๑๔ จังหวัด คือ สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา
ภูเก็ต สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส
(๒) บริหารจัดการสวนปาในความรับผิดชอบ พัฒนาระบบการจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) พัฒนาระบบการเคลื่อนยายสินคาไม (CoC) และพัฒนาคุณภาพของสินคา
และบริการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล
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(๓) ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ ในทองที่เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมสวนปา
การบริหารจัดการและใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ อุตสาหกรรมไมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) บริหารจัดการ การผลิต การตลาด เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
การบริการ การเพิ่มมูลคาในธุรกิจอุตสาหกรรมไมอยางครบวงจร
(๕) บริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับงานดานการทําไม การปลูกสราง
สวนปา การทองเที่ยวอุตสาหกรรมไม และตามนโยบายรัฐ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
๓.๑๓ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ ๘-๙)
เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการและดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลชางสําคัญและชางตน รวมถึงโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับชาง
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) ดําเนินการใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางการอนุรักษและบริบาลชาง รวมถึง
ใหความรวมมือเพื่อแกปญหาชางอยางครบวงจร
(๓) ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ช า งและวั ฒ นธรรม ประเพณี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ช า ง
รวบรวมองคความรูและเผยแพรสูสาธารณชน
(๔) พัฒนารูปแบบการเลี้ยงชางใหเปนไปตามหลักการจัดการสวัสดิภาพ
(๕) ใหบริการดูแลสุขภาพ และใหคําแนะนําในการรักษาพยาบาลชาง
(๖) อนุรักษและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเกี่ยวกับชาง
(๗) ใหการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลชาง
(๘) สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการเรียนรูเกี่ยวกับชาง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
ขอ ๔ สถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสารหรื อ คํ า แนะนํ า ในการติ ด ต อ กั บ องค ก าร
อุตสาหกรรมปาไม คือ สํานักบริหารกลาง เปนสถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารทั่วไปที่มีไวเผยแพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตั้งอยูที่องคการอุตสาหกรรมปาไม เลขที่ ๗๖ ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๔๓ – ๗ ตอ ๑๐๑ – ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๔๖๑๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชัย รุจิโรจนสวุ รรณ
รองผูอํานวยการ รักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม

