(สําเนา)
คําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม
ที่ 36/2557
เรื่อง กําหนดสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบสวนงาน
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
ตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่อง กําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดกําหนดสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมทุกภาคไวแลว นั้น
เพื่อใหการกําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาค เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในขอ 23 แหงขอบังคับองคการ
อุตสาหกรรมปาไม วาดวย การแบงสวนงานและกําหนดหนาที่สวนงานของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2556 จึงให
1. กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค) ตามเอกสารหมายเลข 1
2. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
ตามเอกสารหมายเลข 2
3. ปรับเปลี่ยนชื่อสวนงานและกําหนดกลุมงาน/สายงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม
(ออป.ภาค) ตามเอกสารหมายเลข 3
บรรดาคําสั่งกําหนดสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไมที่กําหนด
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทุกภาคไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
(ลงนาม)

ชัยรัตน อรามศรี
(นายชัยรัตน อรามศรี)
รองผูอํานวยการ รักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม

สําเนาถูกตอง
(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)์
หัวหนาฝาย (ระดับ 8)
ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน
สํานักทรัพยากรมนุษย

(สําเนา)

เอกสารหมายเลข 1

(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
10. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ มีหัวหนา
ฝายบริหารทั่วไป (ระดับ 7-8) หัวหนาฝายจัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ
7-8) ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการสํานักมอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังนี้
ฯลฯ
10.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ
10.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
10.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
10.3.3 งานชางกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
ฯลฯ
11. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ มีหัวหนา
ฝายจัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ
สํานักมอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังนี้
ฯลฯ
11.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ
11.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
11.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
ฯลฯ
12. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ มีหัวหนาฝาย
จัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการสํานัก
มอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังนี้
ฯลฯ
12.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ
12.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
12.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
ฯลฯ
13. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ
มีหัวหนาฝายจัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามที่
ผูอํานวยการสํานักมอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังนี้
ฯลฯ
13.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ
13.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
13.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
ฯลฯ
/14. องคการ…
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-2(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)

14. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ มีหัวหนาฝาย
จัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการสํานัก
มอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังนี้
ฯลฯ
14.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ
14.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
14.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ
ฯลฯ
...............................................................
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(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
10. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน

ฯลฯ
10.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม กลั่นกรอง
วางแผน ตรวจสอบ เรงรัด ติดตาม ประสานงานและใหความรวมมือเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับ การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสัก
สวนปา) การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความ
รับผิดชอบของสํานัก และงานบริการดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับ
สนับสนุนใชในการทําไมและเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพืน้ ที่
สวนปาและพื้นที่ทําไม การแผวถางปา รวมทั้งการใหบริการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง
ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในรับผิดชอบของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการ
ใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสักสวนปา)
การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความรับผิดชอบ
ของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ดานการใหบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการทําไม
และเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นที่ทําไม
การแผวถางปา รวมทั้งการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะ เครื่องมือกล และ
อุปกรณตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10.3.3 งานชางกล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการควบคุมดูแล บํารุงรักษา
ซอมแซมยานพาหนะเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตางๆ พัฒนาเครื่องมือ ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะ
เครื่องมือกล และอุปกรณใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน รวมทั้งใหบริการตรวจซอมแซม บํารุง การ
พัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะเครื่องจักรกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ฯลฯ
11. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง
ฯลฯ
11.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม กลั่นกรอง
วางแผน ตรวจสอบ เรงรัด ติดตาม ประสานงานและใหความรวมมือเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับ การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสัก
สวนปา) การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความ
รับผิดชอบของสํานัก และงานบริการดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับ
/สนับสนุน...
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(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
สนับสนุนใชในการทําไมและเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่
สวนปาและพื้นที่ทําไม การแผวถางปา รวมทั้งการใหบริการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง
ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในรับผิดชอบของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
11.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการ
ใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสักสวนปา)
การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความรับผิดชอบ
ของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
11.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ดานการใหบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการทําไม
และเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นที่ทําไม
การแผวถางปา รวมทั้งการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะ เครื่องมือกล และ
อุปกรณตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ฯลฯ
12. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง
ฯลฯ
12.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม กลั่นกรอง
วางแผน ตรวจสอบ เรงรัด ติดตาม ประสานงานและใหความรวมมือเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับ การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสัก
สวนปา) การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความ
รับผิดชอบของสํานัก และงานบริการดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับ
สนับสนุนใชในการทําไมและเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่
สวนปาและพื้นที่ทําไม การแผวถางปา รวมทั้งการใหบริการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง
ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในรับผิดชอบของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการ
ใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสักสวนปา)
การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความรับผิดชอบ
ของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ดานการใหบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการทําไม
และเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นที่ทําไม
การแผวถางปา รวมทั้งการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะ เครื่องมือกล และ
อุปกรณตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/ฯลฯ...
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(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
ฯลฯ
13. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฯลฯ
13.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม กลั่นกรอง
วางแผน ตรวจสอบ เรงรัด ติดตาม ประสานงานและใหความรวมมือเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับ การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสัก
สวนปา) การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความ
รับผิดชอบของสํานัก และงานบริการดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับ
สนับสนุนใชในการทําไมและเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่
สวนปาและพื้นที่ทําไม การแผวถางปา รวมทั้งการใหบริการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง
ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในรับผิดชอบของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
13.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการ
ใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสักสวนปา)
การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความรับผิดชอบ
ของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
13.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ดานการใหบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการทําไม
และเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นที่ทําไม
การแผวถางปา รวมทั้งการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะ เครื่องมือกล และ
อุปกรณตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ฯลฯ
14. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต
ฯลฯ
14.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม กลั่นกรอง
วางแผน ตรวจสอบ เรงรัด ติดตาม ประสานงานและใหความรวมมือเจาหนาที่ทางราชการ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับ การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสัก
สวนปา) การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความ
รับผิดชอบของสํานัก และงานบริการดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับ
สนับสนุนใชในการทําไมและเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่
สวนปาและพื้นที่ทําไม การแผวถางปา รวมทั้งการใหบริการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง
ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในรับผิดชอบของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/14.3.1 งานบริหาร…
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(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
14.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการ
ใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ (ไมปานอกโครงการและไมของกลาง ยกเวนไมสักสวนปา)
การแผวถางปา การพัฒนาตอยอดธุรกิจจากไมตามนโยบายของรัฐ การซื้อมา-ขายไป ในทองที่ความรับผิดชอบ
ของสํานัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
14.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ดานการใหบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการทําไม
และเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นที่ทําไม
การแผวถางปา รวมทั้งการซอมแซม บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง ยานพาหนะ เครื่องมือกล และ
อุปกรณตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ฯลฯ
………………………..…………………….......

เอกสารหมายเลข 3

(แนบทายคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 36/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
ปรับเปลี่ยนชื่อสวนงานและกําหนดกลุมงาน/สายงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.ภาค)
เดิม

ปรับใหม

กําหนดใหอยูใน
กลุมงาน/สายงาน

10. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน
-

10.3 สวนจัดการผลผลิต

10.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต

10.3.1 งานบริหารจัดการดานผลผลิต

10.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต

10.3.2 งานบริหารจัดการดานยานพาหนะทําไม

10.3.2 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล

สนับสนุน/ชาง/จักรกล

10.3.3 งานชางกล

10.3.3 งานชางกล

สนับสนุน/ชาง/จักรกล

ธุรกิจหลัก/สวนปา

11. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง
11.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล

11.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต

11.3.1 งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา

11.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต

11.3.2 งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม

11.3.1 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ธุรกิจหลัก/สวนปา
สนับสนุน/ชาง/จักรกล

12. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง
12.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล

12.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต

12.3.1 งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา

12.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต

12.3.2 งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม

12.3.1 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ธุรกิจหลัก/สวนปา
สนับสนุน/ชาง/จักรกล

13. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล

13.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต

13.3.1 งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา

13.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต

13.3.2 งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม

13.3.1 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ธุรกิจหลัก/สวนปา
สนับสนุน/ชาง/จักรกล

14. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต
14.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล
14.3.1 งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา

14.3 สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต
14.3.1 งานบริหารจัดการผลผลิต

14.3.2 งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม

14.3.1 งานบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล

.............................................................

ธุรกิจหลัก/สวนปา
สนับสนุน/ชาง/จักรกล

