
สําเนาถูกตอง 

 
(นายจอง มงคลสกลุฤทธ์ิ) 
หัวหนาฝาย (ระดับ 8) 

ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน 
สํานักทรัพยากรมนษุย สําเนาถูกตอง 

 
(นายจอง มงคลสกลุฤทธ์ิ) 
หัวหนาฝาย (ระดับ 8) 

ฝายพัฒนาทรพัยากรมนุษยและระบบงาน 
สํานักทรัพยากรมนษุย 

 
 
 
 

 

(สําเนา) 
 

คาํสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ที่ 103/2556 

เรื่อง ปรบัปรุงการกําหนดกลุมงานและสายงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 
 

      ตามคาํสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556  ลงวนัที่ 4 มถิุนายน พ.ศ. 2556  เรื่อง กําหนด 
สวนงานและหนาทีค่วามรบัผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม  ไดมีการปรับเปลี่ยนชือ่หนวยงาน/ฝายสวน
งานและหนาทีค่วามรบัผิดชอบในบางหนวยงาน  จึงมีผลใหชื่องานตามแนบทายคาํสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม  
ที่ 93/2555  ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เรื่อง กําหนดกลุมงานและสายงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
มีการเปลี่ยนแปลง  นั้น 

      เพ่ือใหการดาํเนินงานที่เกี่ยวเน่ืองกับการกําหนดกลุมงานและสายงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ
เปนปจจบุัน อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 มาตรา 20(2)  
จึงให 

      1. ยกเลิกแนบทายคาํสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 93/2555 ลงวันที่ 22 มถิุนายน พ.ศ. 2555  
เรื่อง กําหนดกลุมงานและสายงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

      2. ใหใชกลุมงาน สายงาน และตําแหนงงาน/ระดับของผูปฏิบัติงานแตละสายงาน แนบทายคาํสั่ง 
น้ีแทน 

      ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                   สั่ง  ณ  วันที ่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

                  (ลงนาม)     ชัยภัฎ สมบูรณดํารงกุล 
                    (นายชัยภฎั สมบูรณดํารงกุล) 
              ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
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  (แนบทายคาํสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่103/2556 ลงวันที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

กลุมงาน สายงาน และตําแหนงงาน/ระดับของผูปฏิบัติงานแตละสายงาน 
 

กลุมงาน สายงาน 
ตําแหนงงาน/ระดับ 

หนวยงาน 
(พนักงาน ระดับ 1-4, ระดับ 4-5  หัวหนางาน ระดับ 5-6) 

ธุรกิจหลัก 

สวนปา 

งานตรวจสอบธรุกิจ  งานตรวจสอบควบคุมภายใน  งานแผนงาน-
โครงการ  งานวิเคราะหโครงการ  งานประเมินธรุกจิ  งานประเมิน-
ประสิทธิภาพหนวยงาน  งานงบประมาณลงทุน  งานงบประมาณ-
ภาครัฐ  งานงบประมาณทาํการ  งานวจิัยและพัฒนาดานสวนปา  
งานวจิัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ  งานปฏบิัติการ  งานวิชาการ  
งานสนับสนุน  งานจัดการผลผลิต  งานภมิูสารสนเทศ  งานสาํรวจ  
งานวิเคราะหและประเมินผล  งานนวัตกรรมการจัดการ   
งานนวัตกรรมเทคโนโลยี  งานวางระบบการจัดการ  งานรับรองการ-
จัดการ  งานนวัตกรรมสิ่งแวดลอม  งานนวัตกรรมชวีมวลเชงินิเวศ  
งานบรหิารจัดการดานผลผลิต  งานธรุกิจบรกิารและการทองเที่ยว 
งานสงเสริมปลกูไมเศรษฐกิจ  งานแผนงานและประเมินผล   
งานสวนปา  งานสวนปาหลวงบานวัดจันทร  งานวจิัยและพัฒนา  
งานแผนงานและงบประมาณ 

ส.ตส.  ส.นผ. 
ส.วส.  ส.ศ. 
ออป.ภาค 

ส.คช. ส.อก. 

อุตสาหกรรม 
งานตรวจสอบธรุกิจ  งานตรวจสอบควบคุมภายใน  งานแปรรปูไม  
งานผลิตภัณฑ  งานแปรรปูไมและผลิตภัณฑไม  งานอบ-อัดนํ้ายาไม 

ส.ตส.   
ออป.ภาค 

ส.อก. 

อนุรักษและ 
บริบาลชาง 

งานโรงเรียนฝกควาญชางและชาง  งานโรงพยาบาลชาง   
งานควบคุมและจัดการชาง  งานศึกษาวจิัยและเฝาระวังโรคชาง 
งานโรงชางตนและงานบรบิาลชาง  งานโรงพยาบาลชาง สาขาภาคใต  

ส.คช. 

 
 
 
 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

บัญช ี

งานตรวจสอบธรุกิจ  งานตรวจสอบควบคุมภายใน  งานตรวจสอบ-
รายงานงบการเงิน  งานตรวจสอบขอมูลบญัช ี งานตรวจสอบการ-
ปฏบิัติงาน  งานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานที่ด ี งานวิเคราะหงบ-
การเงิน  งานบัญชขีอมูลสถิติ  งานวิเคราะหการเงิน  งานคลังเงิน  
งานบรหิารและจัดหาเงินทุน  งานเบิกจายงบรัฐ  งานบัญช ี  
งานตรวจจาย  งานบัญชีภาค  งานบัญชีอุตสาหกรรมไม  
งานบัญชีการเงิน  งานการเงิน  งานบัญชแีละการเงิน   
งานสวนปา(บัญชีการเงิน)  งานบรหิารทั่วไป(วัดจันทร,แมเมาะ, 
สวนอุตสาหกรรมไม ออป.เหนือลาง)  งานบรหิารทัว่ไป(บางโพ,    
วังนอย, อยุธยา) 

ส.ตส. ส.บง. 
ออป.ภาค 

ส.คช. ส.อก. 

กฎหมาย 
งานกํากับดแูลการปฏิบัติงานที่ดี  งานนิติการ  งานคดี  งานวินัย   
งานกฎหมายธุรกิจ 

ส.ตส. ส.กม. 
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  (แนบทายคาํสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่103/2556 ลงวันที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

กลุมงาน สายงาน และตําแหนงงาน/ระดับของผูปฏิบัติงานแตละสายงาน 
 

กลุมงาน สายงาน 
ตําแหนงงาน/ระดับ 

หนวยงาน 
(พนักงาน ระดับ 1-4, ระดับ 4-5  หัวหนางาน ระดับ 5-6) 

สนับสนุน 

บรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานการประชุม  งานจัดซื้อจัดจาง  
งานทะเบียนพัสดุ  งานซอมบํารุง  งานเลขานุการ  งานวิเทศสมัพันธ  
งานตรวจสอบการปฏบิัติงาน  งานฝกอบรม  งานทรพัยากรบุคคล  
งานนโยบายแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  งานทะเบียนประวัต ิ 
งานพัสด ุ

ทุกหนวยงาน 

แผนงานและ
งบประมาณ 

งานตรวจสอบธรุกิจ  งานตรวจสอบควบคุมภายใน  งานแผนงาน-
โครงการ  งานวิเคราะหโครงการ  งานประเมินธรุกจิ  งานประเมิน-
ประสิทธิภาพหนวยงาน  งานบริหารความเสี่ยง  งานควบคมุภายใน  
งานงบประมาณภาครฐั  งานงบประมาณทาํการ  งานงบประมาณ-
ลงทุน  งานปฏบิัติการ  งานวชิาการ  งานสนับสนุน  งานวจิยัและ-
พัฒนาดานสวนปา  งานวจิัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ   
งานวิเคราะหและประเมินผล  งานนวัตกรรมการจัดการ   
งานนวัตกรรมเทคโนโลยี  งานวางระบบการจัดการ  งานรับรองการ-
จัดการ  งานนวัตกรรมสิ่งแวดลอม  งานนวัตกรรมชวีมวลเชงินิเวศ 
งานแผนงานและประเมินผล  งานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ   
งานสวนปาหลวงบานวัดจันทร  งานวิจัยและพฒันา  งานสวนปา  
งานแผนงานและงบประมาณ 

ส.ตส.  ส.นผ. 
ส.วส.  ส.ศ. 
ออป.ภาค 

ส.คช. ส.อก. 

ทรัพยากร
มนุษย 

งานนโยบายแผนและพัฒนาระบบงาน  งานทรัพยากรมนุษย   
งานโครงสรางและอัตรากําลัง  งานฝกอบรม  งานทะเบียนประวัติ  
งานนโยบายแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  งานแรงงานสมัพันธ  
งานสวัสดิการ  งานบรหิารบคุคล  งานวิเทศสัมพันธ  งานบริหาร-
ทั่วไป 

ทุกหนวยงาน 

 
สารสนเทศ 

งานสารสนเทศ  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานสาํรวจ   
งานภูมิสารสนเทศ  งานวิเคราะหและประเมินผล  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร  

ส.วส. ส.คช. 
ออป.เหนือบน 

กิจกรรม
สัมพันธ/ 

การทองเที่ยว 

งานสื่อมวลชนสัมพันธ  งานประชาสมัพันธ  งานวิเทศสัมพันธ 
งานสื่อโสตทศันและนิทรรศการ  งานสื่อสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส  
งานธรุกิจบรกิารและการทองเที่ยว  งานประชาสัมพันธองคกร  
งานพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด  งานบริการที่พักและสินคา-
ของที่ระลึก  งานโรงเรียนฝกควาญชางและชาง 

ส.อ.  ส.กส. 
ออป.เหนือบน  

ส.คช. 
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  (แนบทายคาํสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่103/2556 ลงวันที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

กลุมงาน สายงาน และตําแหนงงาน/ระดับของผูปฏิบัติงานแตละสายงาน 
 

กลุมงาน สายงาน 
ตําแหนงงาน/ระดับ 

หนวยงาน 
(พนักงาน ระดับ 1-4, ระดับ 4-5  หัวหนางาน ระดับ 5-6) 

สนับสนุน 

ชาง/จักรกล 

งานบรหิารจัดการการดานยานพาหนะทาํไม  งานชางกล   
งานจัดการพ้ืนทีแ่ละสิง่แวดลอม  งานวางแผนและพัฒนางานดาน-
ปลูกปา  งานวางแผนและพัฒนางานดานทาํไม 

ออป.ภาค 
ส.คช. 

การตลาด 

งานวิเทศสมัพันธ  งานประชาสัมพันธ  งานสื่อโสตทศันและ-
นิทรรศการ  งานจัดการผลผลิต  งานการตลาด  งานธรุกิจบริการ-
และการทองเที่ยว  งานโรงเรียนฝกควาญชางและชาง   
งานพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด  งานบริการที่พักและสินคา-
ของที่ระลึก  งานการคา  งานวิจัยตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ   
งานแผนงานการตลาด  งานพัฒนาโครงการใชประโยชนที่ดิน  
งานบรหิารสินคาคงคลงั  งานพัฒนาตลาดกลาง  งานจัดประโยชน  
งานสงเสริมการตลาด 

ส.อ.  ส.กส. 
ส.วส.   

ออป.เหนือบน 
ส.คช. ส.อก. 

ส.ธต. 

 
หมายเหตุ.- 
1. ลักษณะงานของตําแหนงงานในแตละสายงานใหเปนไปตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม เรื่อง กําหนดสวนงาน  
   และหนาทีค่วามรับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
2. ขอบเขตหนาทีค่วามรบัผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง คุณวุฒกิารศึกษา ความรูทักษะเฉพาะทางสมรรถนะของ  
   ตําแหนงงานในแตละสายงาน ใหเปนไปตามคาํบรรยายลกัษณะงาน (JD) ของตําแหนงงานนั้นๆ 
3. การบรรจุ แตงต้ัง เลื่อนระดบั ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางบรรจุ และเลื่อนระดับ/ชั้นผูปฏิบัติงานระดับ 1-4  
   และชั้น 1-6 และหลักเกณฑในการแตงต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไปของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

ที่ ทส 1405.1/ว.16            สํานักทรัพยากรมนุษย องคการอุตสาหกรรมปาไม 
             76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนสั 
                เขตปอมปราบศัตรพูาย กรุงเทพฯ 10100 

     4  กรกฎาคม  2556 

       สําเนาคาํสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 103/2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ปรับปรงุ 
การกําหนดกลุมงานและสายงานขอองคการอุตสาหกรรมปาไม   สงมาเรียน 

1. ผูอํานวยการ 
2. รองผูอํานวยการ  
3. ประธานสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม 
4. นักวชิาการตรวจเงินแผนดิน 8 (ประจาํ อ.อ.ป.)     

                เพ่ือโปรดทราบ  
5. ผูอํานวยการสาํนักอํานวยการ   (พรอมคูคาํสัง่) 
6. ผูอํานวยการสาํนักทรัพยากรมนุษย (พรอมเรื่องเดิม) 
7. ผูอํานวยการสาํนัก สาํนักอ่ืนๆ 
เพ่ือโปรดทราบและปฏบิติั 

 
 
               (ลงนาม)       พรเพ็ญ วรวลิาวัณย 

                  (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย) 
                             ผูอํานวยการสาํนักทรพัยากรมนุษย 

 
 
 
 
 
 
 
                  สําเนาถูกตอง 

 
             (นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์) 
            หัวหนาฝาย (ระดับ 8) 
ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน 
            สํานักทรัพยากรมนุษย 

(สําเนา) 


