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สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



แบบประวัติและการปฏิบัติงาน 
 

ชื่อ  นายจีระศักดิ์  เกษมส าราญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
จังหวัดล าปาง 

ว/ด/ป เกิด   30  ธันวาคม  2493 
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
สถาบัน  วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เริ่มเข้าท างานในต าแหน่ง   
  พนักงานบัญชี เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2520 
ได้รับการแต่งตั้งและโยกย้าย  

 พนักงานบัญชี บรรจุประจ า เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2520 
 พนักงานบัญชี (ระดับ 3) เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2524 

 รักษาการในต าแหน่งพนักงานบัญชี (ระดับ 5) เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2534 
 พนักงานบัญชี (ระดับ 5) เมื่อวันที่  24  มกราคม  2535   
 พนักงานบริหารทั่วไป (ระดับ 5) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2539 
 พนักงานบริหารทั่วไป (ระดับ 5) ส่วนบริการการผลิต เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2540 
 พนักงานบริหารทั่วไป (ระดับ 5) โครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2541 
 พนักงาน (ระดับ 5) กลุ่มงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ   

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2545 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) กลุ่มงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2545 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานกิจกรรมการแสดง กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

 สถาบันคชบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2547 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการตลาดและประชาสัมพันธ์   

สถาบันคชบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2549 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานบริหารการท่องเที่ยว กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

สถาบันคชบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่  1  มกราคม  2552 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

สถาบันคชบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2553 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานบริการเกี่ยวกับช้าง กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

สถาบันคชบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2553 
 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

สถาบันคชบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2553 
 



ผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงานและผลที่ได้รับจากงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

-  รับผิดชอบการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลอดจนจัดระบบ
ความปลอดภัย ระบบจราจรทั่วบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่ในระบบสากล  

-  พัฒนาก าหนดเส้นทางการนั่งช้างชมธรรมชาติเพ่ือเป็นรายได้และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   
-  ควบคุมดูแลงานธุรศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนดตลอดจนช่วยควบคุมดูแล

สต็อกสินค้าให้ถูกต้อง รัดกุม  
-  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวกับช้าง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักท่องเที่ยว  
-  ประสานการต้อนรับ – บริการนักท่องเที่ยวตลอดจนคณะที่มาเยี่ยมชมแขกพิเศษต่างๆ ที่เข้ามา  

เยี่ยมชมให้ประทับใจ  
-  จัดท าข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้าง ตลอดจนนโยบายและภารกิจของสถาบันฯ แก่นักท่องเที่ยว   
-  จัดท าแผนงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  

ของกลุ่มงานฯ  
-  ควบคุมการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล ตลอดจนควบคุมดูแลพัสดุ-ทรัพย์สิน 

ของกลุ่มงานฯ  
-  ควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานของเวรยามรักษาการณ์ในเวลากลางคืนทั่วบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย   
-  ควบคุมดูแลปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตลอดถึงเรื่องเงินบริจาค ของกลุ่มงานฯ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและแนวทางของหน่วยงาน  
-  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรการ – สารบรรณ  
-  ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้ ค่าเข้าชมการแสดง- การจ าหน่ายพืชอาหารช้างให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด  
-  ตรวจสอบเร่งรัด การช าระค่าตอบแทนด้านต่างๆ ของผู้ได้รับอนุญาตด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม

ก าหนดเวลาที่ก าหนด  
-  ประสานการต้อนรับ– บริการ นักท่องเที่ยวตลอดจนจัดการต้อนรับแบบพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นรายได้

ของกลุ่มงานฯ  
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ  
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



แบบประวัติและการปฏิบัติงาน 
 

ชื่อ   นายจตุรงค์  เคาวสุต 
ต าแหน่ง  ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 8) สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ 
ว/ด/ป เกิด  20 พฤษภาคม 2554 
คุณวุฒิ   ปริญญาตรีวนศาสตร์ (ว.ทบ.) 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยฐานะ  
เข้าท างาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อ 20 เมษายน  2516   
บรรจุ   วันที่  1  ตุลาคม  2516 
ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายดังนี้.- 
 

1 ธ.ค. 2516  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสวน หมวดปลูกสร้างสวนป่า กองท าไม้ภาคเหนือ   
(สวนป่าแม่หอพระ จ.เชียงใหม่) 

10 ก.พ. 2519  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าสระแก้ว จ.ปราจีนบุรี  
ฝ่ายท าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ 

26 ม.ค. 2520  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสวนป่าวัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี  
ฝ่ายท าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ 

27 มี.ค. 2521  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสวนป่าสระแก้ว จ.ปราจีนบุรี  
ฝ่ายท าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ 

27 พ.ย. 2524  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ จ.เชียงใหม่ ฝ่ายท าไม้ภาคเหนือ 
15 มี.ค. 2525  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ประจ าโรงงานอัดน้ ายาไม้ 
4 ก.ค. 2527 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้า งาน ส่วนก าลังพล ฝ่ายจัดการงานบุคคล  

ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมด้านการท าไม้ และปฏิบัติงาน 
ด้านแผนวิสาหกิจอีกด้านหนึ่งด้วย 

18 มี.ค. 2530 ด ารงต าแหน่งหัวหน้า งาน สังกัดโครงการฝึกอบรมด้านการท าไม้ฝ่ายท าไม้
ภาคเหนือ 

25 ม.ค. 2533  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวนป่า งานสวนป่าที่3 
   ส่วนท าไม้แพร่ ฝ่ายท าไม้ภาคเหนือ  
3 พ.ค. 2538  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน สวนป่าที่ 1  

(งานสวนป่าแม่หอพระ, หลวงสันก าแพงแม่สะเมิง) อุตสาหกรรมป่าไม้เขต
เชียงใหม่ 

25 ก.ย. 2543  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
1 มิ.ย. 2545  ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ (ระดับ 7) ส านักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ 
24 มิ.ย. 2545  ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ (ระดับ 7) ส านักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่ 
13  ก.พ.  2551  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8)  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  
28 ต.ค. 2552  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8)   

ประจ า สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ  
28 ม.ค. 2553  ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 1  ก.พ. 2553 


