
 

เอกสารหมายเลข 2 

 
1. สํานักอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) บริหารงานบริการ สนับสนุนการบริหารกจิการของ อ.อ.ป.  
    (2) ปฏิบัติงานอํานวยการ งานสารบรรณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

ของสํานักงานสวนกลาง 
    (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนกจิการงานการประชุมอยางเปนทางการของ อ.อ.ป. และ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และการเรงรัดติดตามงาน ตามนโยบายและมติทีป่ระชุมของ อ.อ.ป. 
    (4) ปฏิบัติงานเลขานุการ และประสานงานอํานวยการบริการในดานอาคันตุกะสัมพันธ  

ทั้งภายในและตางประเทศ ติดตอประสานงานในดานธุรกรรมของ อ.อ.ป. กับตางประเทศ ประสานกับ
สถานทูต กระทรวงตางประเทศ ในการจัดทําหนังสือเดินทางไปตางประเทศ ประสานกบัสถานทูตสถานกงสลุ 
กระทรวงตางประเทศ ในการจัดทําหนังสือเดินทางไปปฏิบัติงานหรอืดูงานของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 

    (5) พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการ 
บรหิารจัดการองคกร หัวขอบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

    (6) ดําเนินงานดานขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบรหิาร 
งานของ อ.อ.ป. 

    (7) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (8) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
1.1  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากบัติดตามดูแลงานดานอํานวยการ งาน 

สารบรรณ และยานพาหนะของสํานักงานสวนกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการงานการประชุมอยางเปน
ทางการของ อ.อ.ป. และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และการเรงรดัติดตามงาน ตามนโยบายและมติทีป่ระชุมของ  
อ.อ.ป. กํากับติดตามดูแลงานเลขานุการผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ประสานงานอํานวยการบริการ 
ในดานอาคันตุกะสัมพันธ ทั้งภายในและตางประเทศ ติดตอประสานงานในดานธุรกรรมของ อ.อ.ป. กบั
ตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

      1.1.1  สวนอํานวยการ มีหนาทีร่ับผิดชอบ งานดานบริหารบุคคล ดูแลรักษาความ 
สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณสํานักงานสวนกลาง ใหการสนับสนุนดานงานบริการรถยนต และ
ซอมบํารุงรักษายานพาหนะสวนกลาง งานบริการโทรศัพทสวนกลาง รบัผิดชอบงานดานการประชุมตางๆ  
ของ อ.อ.ป.  ประสานงานและเรงรัดติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและมติทีป่ระชุมของ อ.อ.ป.  
ประสานการดําเนินงาน ทัง้หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก การดําเนินงานดานขอบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ อ.อ.ป.  การดําเนินงานตามระบบการประเมินการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ประสานงานอํานวยการในดานอาคันตุกะสมัพันธ ทั้งภายในและตางประเทศ ติดตอประสานงานในการ 
ดําเนินธุรกรรมตางๆ ของ อ.อ.ป. กับสถานทูต สถานกงสลุ กระทรวงการตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

        /1.1.1.1 งานบริหาร... 
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     1.1.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ  ดูแลรักษาความสะอาดสํานักงาน  
ใหการสนับสนุนดานงานบริการรถยนตและการซอมบํารงุยานพาหนะสวนกลาง งานบรกิารโทรศัพทสวนกลาง 
ดูแล รับผิดชอบงานดานบุคคล  งานดานแผนงานงบประมาณ  งานดานการเบิกจายของสํานักอํานวยการ  
รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ รวบรวมจัดทําบัญชีทรัพยสินและดูแลรกัษาทรัพยสินของสํานักอํานวยการ 
งานดานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักอํานวยการ การดําเนินงานดานขอบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของ อ.อ.ป. รวบรวมและจัดทํารายงานตางๆ  ตามที่  
อ.อ.ป. สั่งการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

     1.1.1.2  งานการประชุม มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานการประชุมตางๆ  
ของ อ.อ.ป. เปนศูนยรวมเอกสารการประชุมของ อ.อ.ป. มุงพัฒนาระบบการประชุมใหทันสมัยรองรับระบบ 
การประชุมอเิลก็ทรอนิกส (E-Meeting) จัดทําฐานขอมลูคณะกรรมการบรหิารกิจการของ อ.อ.ป. จัดทําระบบ
จัดเกบ็และสืบคนเอกสารการประชุม  จัดการระบบการขอใชหองประชุมใหดีมีประสิทธิภาพ  ประสานและ
รับผิดชอบการเรงรัดติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและมติที่ประชุมของ อ.อ.ป. ทัง้หนวยงานภายใน 
และหนวยงานภายนอก และรายงานขอคิดเห็น ใหบริการจดัทําสําเนาเอกสารและการโรเนียวใหหนวยงาน  
การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอบทบาท
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

     1.1.1.3  งานวิเทศสัมพันธ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการประสานงานอํานวยการ
บริการในดานอาคันตุกะสมัพันธ ทั้งภายในและตางประเทศ สนับสนุนการติดตอประสานงานในดานธุรกรรม
ของ อ.อ.ป. กับตางประเทศ ประสานกับสถานทูต สถานกงสุล กระทรวงตางประเทศ ในการจัดทําหนังสอื 
เดินทางไปตางประเทศ  ประสานงานและดําเนินงานดานการบริการเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงาน 
และฝกอบรม ณ ตางประเทศ  สงเสริมพัฒนาและเผยแพรความรูเกีย่วกบัการดําเนินงานของ อ.อ.ป. กับ
หนวยงานตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      1.1.2  สวนสารบรรณ มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดานสารบรรณของ  
อ.อ.ป. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการโตตอบเรื่องราวตางๆ ของ อ.อ.ป. ทัง้ภายในและภายนอก 
ควบคุมกลั่นกรองงานเลขานุการของผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ประสานงานผูเกี่ยวของตามที่
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการมอบหมาย ตรวจสอบความถูกตองและกลั่นกรองเอกสารที่นําเสนอ
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

    1.1.2.1 งานสารบรรณ มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานสารบรรณของ อ.อ.ป.  
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการโตตอบเรื่องราวตางๆ ของ อ.อ.ป. กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เปนศูนยกลางการสืบคนดานเอกสารของ อ.อ.ป. นําเสนอเอกสารเพื่อสั่งการใหเปนไปอยางถูกตอง
และรวดเร็ว และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

     1.1.2.2  งานเลขานุการ 1  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานงานเลขานุการของ
ผูอํานวยการประสานงานผูเกี่ยวของตามทีผู่อํานวยการมอบหมาย จัดทําหนังสือโตตอบตามทีผู่อํานวยการ 
              /สั่งการ... 
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สั่งการ  ใหการรับรองบุคคลทีม่าติดตอประสานงานกับผูอํานวยการ ตรวจสอบความถูกตองและกลั่นกรอง 
เอกสารที่นําเสนอผูอํานวยการ  ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

     1.1.2.3  งานเลขานุการ 2  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานงานเลขานุการ 
ของรองผูอํานวยการ คนที่ 1 ประสานงานผูเกี่ยวของตามทีร่องผูอํานวยการมอบหมาย จัดทําหนังสือโตตอบ 
ตามที่รองผูอํานวยการสัง่การ  ใหการรับรองบุคคลที่มาติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการ ตรวจสอบ
ความถูกตองและกลั่นกรองเอกสารที่นําเสนอรองผูอํานวยการ ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

    1.1.2.4  งานเลขานุการ 3  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานงานเลขานุการ 
ของรองผูอํานวยการ คนที่ 2 ประสานงานผูเกี่ยวของตามทีร่องผูอํานวยการมอบหมาย จัดทําหนังสือโตตอบ
ตามที่รองผูอํานวยการ สั่งการ  ใหการรบัรองบุคคลที่มาติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการ ตรวจสอบ
ความถูกตองและกลั่นกรองเอกสารที่นําเสนอรองผูอํานวยการ ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     1.1.2.5  งานเลขานุการ 4  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานงานเลขานุการ 
ของรองผูอํานวยการ คนที่ 3 ประสานงานผูเกี่ยวของตามทีร่องผูอํานวยการมอบหมาย จัดทําหนังสือโตตอบ
ตามที่รองผูอํานวยการ สั่งการ  ใหการรบัรองบุคคลที่มาติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการ ตรวจสอบ
ความถูกตองและกลั่นกรองเอกสารที่นําเสนอรองผูอํานวยการ  ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

1.2  ฝายพัสดุ  มีหนาที่รบัผิดชอบในการกลั่นกรอง กํากับดูแล ติดตาม งานดานการพสัดุ  
การจัดซื้อจัดจางของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตามกฎหมาย มติ ค.ร.ม. ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ การจัดซื้อจัดหา
วัสดุเครื่องใชสํานักงานที่นอกเหนือจากแผนการจัดซื้อจัดจางปกติ ดูแลรักษาสถานที่ การรักษาความปลอดภัย 
ดูแลระบบความจําเปนพื้นฐานสํานักงานสวนกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   1.2.1  สวนพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดานการจัดซือ้จัดจางของ  
อ.อ.ป. การจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องใชสํานักงานที่นอกเหนือจากแผนการจัดซือ้จัดจางปกติ ดูแลรกัษาอาคาร
สถานที่ การรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบ ความจําเปนพืน้ฐานของสํานักงานกลาง และปฏิบัติงานอื่น 
ตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

    1.2.1.1 งานจัดซื้อจัดจาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการดานการจัดซื้อจัดจาง 
ของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตามงบประมาณและระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป.และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนการจัดซือ้จัดจางประจําป และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

    1.2.1.2  งานทะเบียนพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดหา
วัสดุเครื่องใชสํานักงานที่นอกเหนือจากแผนการจัดซื้อจัดจางปกติ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ แบบฟอรม
ตางๆ และของใชเบ็ดเตล็ดใหหนวยงาน ดูแลการเบกิจายและจัดทําทะเบียนพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
      1.2.1.3  งานซอมบํารุง  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ การรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบ ความจําเปนพืน้ฐานของสํานักงานกลาง ใหอยูในสภาพเรียบรอย 

/ปลอดภัย... 
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ปลอดภัยและพรอมใชงาน สนับสนุนหนวยงานดานการกอสรางและการออกแบบกอสราง ควบคุมการใช 
พลังงานของหนวยงานเปนไปโดยประหยัดตามนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
2. สํานักตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) สอบทานและประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล 
การปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศขององคกร กิจกรรมหรือหนวยงานที่ตรวจสอบในประเด็นทีเ่กี่ยวกบั
ความเช่ือถือไดและความครบถวนถูกตองของขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน ประสทิธิผลและ 
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การดูแลรักษาทรัพยสนิและการใชทรพัยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมี
ประสิทธิผล ประสทิธิภาพ และประหยัด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบาย และสัญญาที่เกี่ยวของ 

    (2) เสนอแนะวิธีหรอืมาตรการในการปรับปรงุแกไข ปญหา ขอขัดของ อุปสรรค เพื่อให 
การดําเนินงานของหนวยงาน เปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดย่ิงข้ึน 

    (3) ประสานงานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆ ในดานระเบียบปฏิบัติและการ 
ควบคุมภายใน 

    (4) ตรวจสอบการจัดเกบ็รายได รายจาย และสิทธิประโยชน ที่รัฐวิสาหกจิพึงไดรับ     
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของ อ.อ.ป. 

      (5) ใหคําแนะนําแก ผูบรหิารในทุกระดับตามหลกัการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
         (6) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบญัชีภายนอก ในการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    (7) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.  

และผูอํานวยการ เพื่อใหคําแนะนําผูรับตรวจและผูบรหิารทีเ่กี่ยวของ ในการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงานน้ัน   

    (8) ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูบรหิารเพื่อทําการ 
ปรับปรงุแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีประสทิธิผล และประหยัดย่ิงข้ึน 

    (9) พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการ 
บรหิารจัดการองคกร หัวขอการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

    (10) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (11) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (12) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

/2.1 ฝายตรวจสอบ... 
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2.1  ฝายตรวจสอบธุรกิจ  มีหนาที่รับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลการดําเนินงานทุกพันธกิจ 
ของทุกสํานักฯ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบงัคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตรวจสอบผลการดําเนินงานการ
ควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ตรวจสอบทรัพยสิน และสตอกสินคาเพื่อใหมีการเกบ็รกัษาอยางถูกตอง 
และเหมาะสม ติดตามตรวจสอบการจัดหาประโยชนในทรพัยสินของ อ.อ.ป. จัดทํารายงานการตรวจสอบ
ประจําป จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กํากับดูแลผูปฏิบัติงานในสังกัด ตามภาระกรรมและหนาที่ที่ไดรบั
มอบหมาย ตลอดจนเสนอแนะหนวยรับตรวจสอบปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย เสนอแนวทาง 
แกไข  การปรับปรงุกิจการของ อ.อ.ป. และสํานักฯ ใหเจรญิกาวหนาย่ิงข้ึน  ประสานงานกบัสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน หรอืผูสอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณาดําเนินงานตาม
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        2.1.1  สวนตรวจสอบธุรกิจ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองตรวจสอบการ
ดําเนินงานทุกพันธกิจของทุกสํานัก ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ  เสนอแนะและ
ติดตามผลตามแผนการตรวจสอบประจําปของหนวยงานรบัตรวจทุกสํานัก ติดตามตรวจสอบการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสินของ อ.อ.ป. ตรวจสอบทรัพยสินและสตอกสินคา ตรวจสอบผลการดําเนินงานการ 
ควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ พรอมทัง้รายงานผลการตรวจสอบขอควรพจิารณาขอเสนอแนะตางๆ  
ตอผูบงัคับบญัชา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
               2.1.1.1  งานตรวจสอบธุรกิจ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบทุกพันธกจิ 
ดานการเบิกจายงบประมาณประจําป การบรหิารและการเกบ็รกัษาสินคาคงคลังของทุกสํานัก ตรวจสอบการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินของ อ.อ.ป. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนและรายไตรมาสเพือ่เสนอ 
ตอ อ.อ.ป. ทําหนาทีผ่ ู ชวยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกจิและจัดทําวาระการประชุม 
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกฎบ ัตรของสํานักตรวจสอบภายใน และผูเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
                 2.1.1.2  งานตรวจสอบการควบคุมภายใน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน การควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
ประจําป จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย 

2.2  ฝายตรวจสอบขอมูลบัญชีและการเงิน  มีหนาทีร่ับผดิชอบกํากับติดตามดูแลการ 
ดําเนินการดานบญัชีการเงิน ใหถูกตองตามมาตรฐานการบญัชีที่เปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป ตรวจสอบการจัดเกบ็
รายได-รายจายและสิทธิประโยชนทีร่ัฐวิสาหกจิพึงไดรบั ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบงัคับของ อ.อ.ป. รายงาน
ขอมูลดานบญัชีการเงินใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว เช่ือถือได  ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ อ.อ.ป. ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานบัญชีการเงิน ใหคําแนะนําปรึกษาทางดาน
ขอมูลบญัชีการเงิน  ระเบียบขอบังคับของ อ.อ.ป. จัดทําคูมอืการปฏิบัติงานและกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ
ภายใน  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรอืผูสอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดานการบรหิารจัดการ
องคกร หัวขอการตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 

    /2.2.1  สวนตรวจสอบ… 
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      2.2.1  สวนตรวจสอบขอมูลบัญชีและการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง 
การตรวจสอบขอมลูบญัชีและรายงานงบการเงินของทุกหนวยงานใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี ตรวจสอบ 
การจัดเก็บรายได-รายจาย และสิทธิประโยชนทีร่ัฐวิสาหกจิพึงไดรับ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ อ.อ.ป. 
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตรวจสอบการบรหิารความเสี่ยงดานบัญชีการเงิน ตรวจสอบยอดคงคางไม
เคลื่อนไหวในบญัชีทรพัยสิน หน้ีสินตางๆ ของทุกสํานัก  ใหคําแนะนําปรึกษาทางดานขอมูลบัญชีการเงิน 
ระเบียบขอบังคับของ อ.อ.ป. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                  2.2.1.1  งานตรวจสอบขอมูลบัญช ี มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ 
การดําเนินงานทางบัญชีของทกุหนวยงาน  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนและไตรมาส  เพื่อเสนอ 
ตอ อ.อ.ป.  ตรวจสอบติดตามยอดคงคางไมเปลี่ยนแปลงทรพัยสิน-หน้ีสินของทกุหนวยงาน  ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดานบญัชีการเงนิ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 
                  2.2.1.2  งานตรวจสอบรายงานงบการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบการจัดทํางบการเงิน และรายงานขอมลูทางการเงนิของทุกหนวยงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีใหเปนที่เช่ือถือ  จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง 
ประเมินผลการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

2.3  ฝายตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีหนาที่รับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลดานการปฏิบัติงาน 
ทุกพันธกิจของทุกสํานัก ใหเปนไปตามงบประมาณและนโยบายของ อ.อ.ป. พรอมทัง้รายงานผลการตรวจสอบ 
ขอเสนอแนะตางๆ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ควบคุมกํากบัดูแลกจิการที่ดีดาน CG และ CSR ของ 
ทุกสํานักใหปฏิบัติตามระเบียบขอบงัคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตรวจสอบกํากับดูแลและปองกันการทุจริต 
ของทุกสํานัก ควบคุมการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตทีจ่ะเกิดข้ึน ผลการดําเนินงานความ
เคลื่อนไหวของบริษัททําไมของหนวยงานใหเปนไปตามระเบยีบ ตรวจสอบเรื่องรองเรียน หรอืแจงเบาะแส 
การกระทําผิด ควบคุมการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การเรงรัด ติดตาม เกี่ยวกับ
กรณีเงินขาดบัญชี หรอืเจาหนาทีทุ่จริต พ.ศ. 2546 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและกฎบัตรของสํานัก
ตรวจสอบภายใน  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมนิผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกจิ  ดานการบริหาร
จัดการองคกร  หัวขอการตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      2.3.1  สวนตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการ 
ตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานทุกพันธกจิของทุกสํานักใหเปนไปตามงบประมาณและ
นโยบายของ อ.อ.ป. ตรวจสอบการจัดซือ้จัดจาง ตรวจสอบและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาพรวมของ อ.อ.ป. สอบทานการกํากับดูแลกจิการที่ดี CG  
และ CSR ของทุกสํานัก รวบรมการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การเรงรัด ติดตาม 
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจาหนาที่ทุจริต พ.ศ. 2546 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน หรอืแจงเบาะแสการ
กระทําผิด จัดทํามาตรการปองกันการทจุริตทีจ่ะเกิดข้ึน จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป และกฎบัตรของ
สํานักตรวจสอบภายใน พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ดานการ
บรหิารจัดการองคกร หัวขอการตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 /2.3.1.1  งานตรวจสอบ… 
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                2.3.1.1  งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทกุพันธกิจของทุกสํานัก ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ผลการดําเนินงานความเคลื่อนไหวของบริษัท
ทําไม ของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและรายงานให อ.อ.ป. ทราบ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและกฎบัตร
ของสํานักตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                2.3.1.2  งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีดี  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการการ
ตรวจสอบและจัดทํารายงานการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวย การเรงรัด ติดตาม 
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี  หรือเจาหนาที่ทจุริต พ.ศ. 2546 ตรวจสอบติดตามและจัดทํารายงานเรื่อง
รองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผิด ตรวจสอบและจัดทาํรายงานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
การทจุริตของสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทํามาตรการปองกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึน สอบทานการกํากบัดูแล 
กิจการที่ดี CG และ CSR ของทุกสํานัก จัดทําคูมือการปฏิบติังาน และกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
 
3. สํานักบัญชีและการเงิน  มีหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังตอไปน้ี   

(1) ประมวลบญัชี บันทึกขอมลูทางบญัชีดวยระบบสารสนเทศ 
    (2) วิเคราะหผลการดําเนินงาน งบกระแสเงินสด และตนทุนการผลิต ตนทุนขาย 
    (3) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานทางดานบัญชี ใหเปนไปตามมาตรฐานสอดคลอง 

กับพระราชบญัญัติการบญัชี และระเบียบการบัญชีของรัฐ  
    (4) ทําหนาที่รบัจายเงิน (Cashier) ของ อ.อ.ป.   
    (5) บริหารการเงินและจัดหาแหลงเงินทุน ใหมีตนทุนทางการเงินทีส่อดคลองกบัธุรกจิ 

และทันสถานการณ 
    (6) วางแผนบรหิารจัดการทางดานการเงิน จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการออกตราสาร 

การแปลงทรัพยสิน สินคาคงคลงัเปนทุน และการระดมทุน 
    (7) ควบคุมการปฏิบัติงานทางการเงินใหเปนไปตามแผนการเงิน การลงทุนลดภาระ 

คาใชจายทางการเงินของ อ.อ.ป. 
    (8) บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ อ.อ.ป. (Cash Flow) 
    (9) ดําเนินการและกํากับดูแลการเบกิจายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS การรายงาน  

ขอมูลในระบบ GFMIS - SOE และ GFMIS - TR ตามระเบยีบของรฐั 
    (10) การใหบริการขอมูล การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก อ.อ.ป. 
    (11) ดําเนินงานดานขอบงัคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกี่ยวของกับบัญชีและ 

การเงินของ อ.อ.ป. 
    (12) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 

ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
    (13) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 

ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 
    (14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 

/งานบรหิารทั่วไป... 
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งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  
ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

3.1  ฝายวิเคราะหบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแลเกี่ยวกบัการจัดทํางบการเงิน 
ของ อ.อ.ป. พรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  จัดทํางบตนทุนผลิต ตนทุนขาย รายละเอียดสินคาคงเหลือ 
เงินลงทุนการปลูกสรางสวนปาแตละโครงการของ อ.อ.ป. เพื่อจัดสงให ส.ต.ง. ตรวจสอบและรบัรองงบการเงิน   
จัดสงขอมูลงบการเงินให ส.คร. และจัดสงขอมลูเขาระบบ GFMIF-SOE   ทําการวิเคราะหงบการเงิน  เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานทางบัญชีและผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (คา EP)  ใหผูบรหิารใชในการตัดสินใจ 
กําหนดนโยบายบัญชี แนวทางปฏิบัติทางดานบญัชี  จัดเก็บรวมรวมขอมลู  สถิติ  การใหบริการขอมลูการ
ประสานงานกบัหนวยงานภายในและภายนอก อ.อ.ป.  ควบคุมกํากับดูแลการบรหิารงานของสํานัก  เชน  
การจัดทําแผนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เปนตน  และพิจารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชี 
ดําเนินงานดานขอบังคับ การกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และคําสัง่ที่เกี่ยวของกับบัญชีและการเงินของ  
อ.อ.ป.  พัฒนาโปรแกรมงานดานบญัชี  ปรับปรุงแกไขงบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       3.1.1  สวนวิเคราะหบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการจัดทํางบการเงิน 
ของ อ.อ.ป. พรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ตรวจสอบงบตนทุนผลิต ตนทุนขาย สินคาคงเหลอื  
เงินลงทุนการปลูกสรางสวนปาแตละโครงการ เพื่อจัดสงให ส.ต.ง. ตรวจสอบและรบัรองงบการเงิน จัดสง
ขอมูลงบการเงินให ส.คร. และกํากับดูแลการจัดสงขอมลูเขาระบบ GFMIF-SOE  วิเคราะหงบการเงิน  
การคํานวณกําไรทางดานเศรษฐศาสตร (คา EP) รวมทัง้การพัฒนาโปรแกรมงานดานบัญชี  และพิจารณา
เรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชี พรอมทัง้ปรับปรงุแกไขงบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี การกําหนด
ระเบียบปฏิบัติงานทางดานบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

3.1.1.1  งานวิเคราะหงบการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกบัการเรงรัด 
ติดตามงบการเงินจากหนวยงานตางๆ ใหสงทันภายในกําหนด จัดทํางบการเงินรวมของ อ.อ.ป. วิเคราะหงบ
การเงิน  จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน งบกระแสเงนิสด การคํานวณกําไรทางดานเศรษฐศาสตร  
(คา EP) การจัดทํารายละเอียดเงินลงทุนการปลกูสรางสวนปาของ อ.อ.ป. รวมทัง้การติดตอประสานงานกับ  
ส.ต.ง. เพื่อการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน การกําหนดประเภทบญัชี รหสับัญชี รวมทั้งการพัฒนา
โปรแกรมงานทางดานบัญชี การกําหนดระเบียบปฏิบัติงานทางดานบัญชี การบรกิารขอมูลใหแกหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.1.1.2  งานบัญชีขอมูลสถิติ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกบัการ จัดสง
ขอมูลงบการเงินในระบบ GFMIS – SOE ใหครบถวนและทนักําหนดเวลา ตรวจสอบรวบรวมประมวลผลงบ
การเงินของ อ.อ.ป. และงบเงินอุดหนุนรฐับาล จัดเกบ็รายไดจากการขายทุกชนิดเทียบกับตนทุนทีจ่ําหนาย 
ของ อ.อ.ป. ประมวลตนทุนการผลิต ตนทุนขาย จัดเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ ผลการดําเนินงานทางดานบัญชี
และการเงิน ของทุกสวนงาน ของสินคาแตละประเภท รวมทั้งขอมลูตางๆ ทีเ่กี่ยวของ การบริหารงานสํานัก
บัญชีและการเงิน เชน การจัดทําแผนงานของสํานัก การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การวิเคราะห 
อัตราสวนทางการเงิน การประมาณการผลการดําเนินงานลวงหนา จัดการดูแลรกัษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับ 

                        /ขอมูลทางดาน... 
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ขอมูลทางดาน SOFTWARE และ HARDWARE จัดการสัมมนาเรือ่งที่เกี่ยวของกับทางดานบญัชีและการเงิน 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

3.2  ฝายบริหารการเงิน  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากบัติดตามดูแลดานการบรหิารการเงินของ 
อ.อ.ป.  จัดทํารายงานสถานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายรบั-จาย วิเคราะหสถานการณ
ดานการเงนิทั้งปจจุบันและอนาคต  กํากับดูแลวงเงินสด  เงนิฝากธนาคารในระบบศูนยกําไร วางแผนและ
บรหิารการเงินสําหรบัการดําเนินงานและการลงทุนทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว  บรหิารเงินกูใหเกิดประโยชน
สูงสุด  ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการระดมทุนจากแหลงเงินทุน  พิจารณาเรือ่งราวตางๆ ทางดาน
การเงิน  พิจารณาใหความเห็นการขอใชงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป.  ดําเนินการเบิกเงินงบประมาณรัฐ 
ในระบบ GFMIS ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลังและควบคุมติดตามผลการใชงบประมาณรัฐ  
กําหนดรปูแบบการรายงานและระเบียบปฎิบัติทางดานการเงิน  ดําเนินการรบั-จายเงินของ อ.อ.ป. เงินนอก
บัญชีและเงินงบประมาณรัฐ  จัดทําขอมลูทางการเงิน  เพื่อรายงานกระทรวงการคลัง  (สคร.และ สบน.)  
ทางระบบ GFMIS - SOE  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       3.2.1  สวนบริหารการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานการเงิน งาน
วิเคราะหการเงิน  งานบรหิารและจัดหาเงินทุนและงานเบิกจายงบรัฐ  ตลอดจนรับผิดชอบการบรหิารจัดการ
ใหการหมุนเวียนของกระแสเงินสดของ อ.อ.ป. โดยรวมคลองตัวข้ึน  จัดสรรเงินใหหนวยงานมเีงินสดใชจายได
ทันความตองการและทันเวลา  กํากับดูแลเงินสดเงินฝากธนาคารของหนวยงานในระบบรวมศูนย  จัดทํา
รายงานหน้ีคางจายประจําเดือนของ อ.อ.ป.  พิจารณาอนุมติัใชจายเงินเกินวงเงินที่กําหนด  ปฏิบัติตามเงือ่นไข
ในสัญญาปรบัปรุงโครงสรางหน้ี  รายงานการชําระหน้ีเงินกูประจําเดือนตอกระทรวงการคลัง  การพจิารณา
เรื่องราวตางๆ ทางดานการเงิน  พิจารณาอนุมัติการใชงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

3.2.1.1  งานวิเคราะหการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการวิเคราะห
และรายงานสถานการณทางดานการเงินทั้งปจจุบันและอนาคต  จัดทํารายงานงบกระแสเงินสดประจําวัน
และประจาํเดือนเปรียบเทียบกับประมาณการ  จัดทํารายงานประมาณการงบกระแสเงินสด  จัดทํารายงาน
หน้ีคางจายประจําเดือนของ อ.อ.ป.  การพจิารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานการเงิน  และรวบรวมสถิติทางการ
เงิน  กําหนดรปูแบบการรายงานและระเบียบปฏิบัติทางดานการเงิน  พิจารณาอนุมัติการใชงบประมาณลงทุน
ของ อ.อ.ป.  จัดทําขอมูลทางการเงินรายงานกระทรวงการคลัง (สคร. และ สบน.) และ ส.ศช. ทางระบบ 
GFMIS - SOE  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.2.1.2  งานคลังเงิน   มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการรับ - จายเงิน
ของ อ.อ.ป.  เงินนอกบัญชีและเงินงบประมาณรัฐ  บันทึกบญัชีการรบั - จายเงินและการโอนเงินทุกประเภท  
รับเงินคาไมสงออกที่ข้ึนตาม L/C  การบริหารหน้ีคางจายของสํานักงานกลาง อ.อ.ป.  การเก็บรักษาเงินสด
หลักประกันซอง  โฉนดที่ดินและเอกสารทางการเงินที่สําคัญของ อ.อ.ป.  การแจงเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเงิน  การแจงเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มของทุกหนวยงาน  การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการตอบรบัเงินทุกประเภทรวมทั้งเงินบรจิาค  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.2.1.3  งานบริหารและจัดหาเงินทุน  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการในการ 
พิจารณาจัดหาแหลงเงินทุน  ศึกษาแนวทางในการระดมเงินทุนโดยใชเครื่องมือทางการเงินตางๆ ที่เหมาะสม 

  /เพื่อการดําเนิน... 
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เพื่อการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป. และการลงทุนในธุรกจิทางเลือกอื่นๆ  วางแผนการกูยืมและจายชําระคืน 
เงินกู ใหเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป.  บริหารเงินกูใหเกิดประโยชนสงูสุด  รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการใชจายเงินกูของโครงการลงทุนตางๆ  เพื่อรายงานตอ อ.อ.ป. และดําเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขในสญัญาปรับปรงุโครงสรางหน้ี  บริหารจัดการเงินสดหมุนเวียนของ อ.อ.ป. โดยรวมใหมีความ
คลองตัว  จัดสรรเงินใหหนวยงานมเีงินสดใชจายไดทันความตองการและทันเวลา กํากบัดูแลเงินสดเงินฝาก
ธนาคารของหนวยงานในระบบรวมศูนย  พิจารณาอนุมัติใชจายเงินเกินวงเงินทีก่ําหนด  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.2.1.4  งานเบิกจายงบรัฐ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการต้ังเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับจากรฐับาลทุกประเภท (เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินงบกลาง รวมทัง้เงิน
งบประมาณของหนวยราชการที่โอนมาให อ.อ.ป. เบิกแทน)  การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินจากกรมบัญชีกลางใน
ระบบ  GFMIS  และติดตามการรับเงินงบประมาณจากการวางฎีกา  การโอนเงินงบประมาณใหหนวยงานและ
ติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและตามแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ  การขอกันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมปและขอขยายระยะเวลาการเบิกจาย  การนําสงเงิน
งบประมาณคงเหลือคืนคลงั  การแจงเวียนระเบียบหลักเกณฑการเบิกจายเงินงบประมาณใหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทราบ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

3.3  ฝายประมวลบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแลการปดบญัชีของหนวยงาน
ผลิตและหนวยงานในสังกัดสํานักงานกลางดวยการประมวลงบการเงินระดับภาค  ทําการแกไขปรับปรงุงบ
การเงินพรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจัดทํางบตนทุนผลิต ตนทุนขายและรายละเอียดสินคา   
เงินลงทุนปลกูสรางสวนปาแตละโครงการ รายงานผลการดําเนินงานระดับภาคใหผูบรหิารทราบ จัดสงให 
ฝายวิเคราะหบญัชีเพื่อจัดทํางบการเงินรวม อ.อ.ป. พิจารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชี และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       3.3.1  สวนบัญชีการเงิน  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกอนการเบิกจายเงิน  การดําเนินการทางดานบัญชีตางๆ ของหนวยงานสนับสนุน
ในสังกัดสํานักงานกลาง  การจัดทําใบสําคัญที่เกี่ยวของ  การดําเนินการดานบัญชีสวัสดิการตางๆ ของ อ.อ.ป.  
การจัดทํางบการเงิน  การจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. 
และระเบียบของทางราชการแลวจัดสงใหหัวหนาฝายประมวลบัญชีทําการตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณา
เรื่องราวตางๆ ของสวนบญัชีการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
           3.3.1.1  งานบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการทางดานบัญชีของหนวยงาน
สายสนับสนุนและบญัชีสวัสดิการตางๆ ในสํานักงานกลาง  การจัดทําใบสําคัญ  จัดทําประกันภัย การจดัทํา
ทะเบียนเงินเดือน การบันทึกบัญชี การทําทะเบียนคุมทางบญัชีงบการเงิน พรอมจัดทํารายละเอียดประกอบ
งบการเงินของหนวยงานสายสนับสนุน โดยจัดแยกงบการเงนิเปนงบๆ พรอมทัง้จัดทํารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน รับผิดชอบการจัดทํางบประมาณประจําปของสํานัก และทะเบียนคุมทรัพยสินของหนวยงานสังกัด ส.นก. 
การพิจารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชี รวมทัง้การดําเนินการจัดทํารายละเอียดเงินกองทนุ เงินบําเหน็จ 
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

      /3.3.1.2 งานตรวจจาย… 
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   3.3.1.2  งานตรวจจาย  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานกอนการรบั-จายเงิน ทุกประเภท พรอมทั้งใหรหัส/ประเภทบญัชี ตรวจทะเบียนเงินเดือน และ 
รายละเอียดการหักคาใชจายตางๆ ของหนวยงานสายสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. 
และสอดคลองกับวงเงินงบประมาณของแตละสํานัก พิจารณาขอหารือดานการเบิกจาย รวบรวมระเบียบ 
หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติดานบัญชีการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       3.3.2  สวนประมวลบัญชี 1  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานการปดบัญชี
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน - ภาคเหนือลาง และสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 
ดวยการประมวลงบการเงินของหนวยสาขาระดับจงัหวัด ระดับภาค ทําการแกไขปรบัปรุงงบการเงินพรอม
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทํางบตนทุนผลิต ตนทุนขายและรายละเอียดสินคา เงินลงทุนปลูก
สรางสวนปาแตละโครงการ รวบรวมงบการเงินของภาคเหนือและสถาบันคชบาล แหงชาติในพระอปุถัมภฯ 
แลวจัดสงใหหัวหนาฝายประมวลบัญชีทําการตรวจสอบ พรอมทั้งพจิารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบญัชี  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย                           

          3.3.2.1  งานบัญชีภาคเหนือบน  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกบัการ
ดําเนินการทางดานบญัชีขององคการอุตสาหกรรมปาไมในสงักัดภาคเหนือบน  โรงเลื่อยแมเมาะ โครงการ
หลวงบานวัดจันทร และสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอปุถัมภฯ จัดทําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานบัญชี 
การจัดทํางบการเงิน การจัดทําสตอกสินคา รายละเอียดประกอบงบการเงินในระดับสวนปาและสวนงานตางๆ 
ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดสงใหหัวหนาสวนประมวลบัญชีทําการตรวจสอบพรอมทั้งพจิารณา
เรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชีของสวนงานที่รบัผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

          3.3.2.2  งานบัญชีภาคเหนือลาง  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกบัการ
ดําเนินการทางดานบญัชีขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง และโรงเลื่อยกําแพงเพชร จัดทํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานบัญชี การจัดทํางบการเงิน การจัดทําสตอกสินคา รายละเอียดประกอบงบ
การเงินในระดับสวนปาและสวนงานตางๆ ระดับจังหวัดและรวบรวมงบการเงินจัดสงใหหัวหนาสวนประมวล
บัญชีทําการตรวจสอบ รวมทั้งการพจิารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชีของสวนงานทีร่ับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       3.3.3  สวนประมวลบัญชี 2  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการปดบัญชีของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลางและภาคใต ดวยการประมวลงบการเงินของหนวยสาขาระดับจังหวัด 
ระดับภาค ทําการแกไขปรับปรงุงบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจัดทํางบตนทุนผลิต  
ตนทุนขายและรายละเอียดสินคา  เงินลงทุนปลกูสรางสวนปาแตละโครงการ  รวบรวมงบการเงินของ 
ภาคกลางและภาคใตแลวจัดสงใหหัวหนาฝายประมวลบญัชีทําการตรวจสอบ พรอมทัง้พิจารณาเรื่องราว 
ตางๆ ทางดานบญัชี  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

3.3.3.1  งานบัญชีภาคกลาง  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกบัการ
ดําเนินการทางดานบญัชีขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง  จัดทําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดาน 
บัญชี การจัดทํางบการเงิน การจัดทําสตอกสินคา รายละเอยีดประกอบงบการเงิน ในระดับสวนปาและ 
สวนงานตางๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดสงใหหัวหนาสวนประมวลบญัชีทําการตรวจสอบ 

/พรอมทั้ง... 
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พรอมทั้งพจิารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชีของสวนงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับ- 
บัญชามอบหมาย 
   3.3.3.2  งานบัญชีภาคใต  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกบัการ
ดําเนินการทางดานบญัชีขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต จัดทําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานบัญชี 
การจัดทํางบการเงิน การจัดทําสตอกสินคา รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในระดับสวนปาและสวนงาน
ตางๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดสงใหหัวหนาสวนประมวลบัญชีทําการตรวจสอบ รวมทัง้ 
การพิจารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชีของสวนงานทีร่ับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย                                                                                                                              

      3.3.4  สวนประมวลบัญชี 3  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการปดบัญชีของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสํานักอุตสาหกรรมไม ดวยการประมวลงบการเงิน
ของหนวยสาขาระดับจังหวัด ระดับภาค ทําการแกไขปรับปรุงงบการเงิน พรอมรายละเอียดประกอบงบ
การเงิน การจัดทํางบตนทุนผลิต ตนทุนขายและรายละเอียดสินคา เงินลงทุนปลูกสรางสวนปาแตละโครงการ 
รวบรวมงบการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสํานักอตุสาหกรรมไมแลวจัดสงใหหัวหนาฝายประมวล
บัญชีทําการตรวจสอบ พรอมทั้งพจิารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชี  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชา
มอบหมาย 

3.3.4.1  งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีหนาที่รับผดิชอบการดําเนินการ 
ทางดานบัญชีขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง 
ดานบัญชี การจัดทํางบการเงิน การจัดทําสตอกสินคา รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในระดับสวนปาและ
สวนงานตางๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดสงใหหัวหนาสวนประมวลบญัชีทําการตรวจสอบ 
พรอมทั้งพจิารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชีของสวนงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

3.3.4.2  งานบัญชีอุตสาหกรรมไม  มีหนาทีร่ับผิดชอบการดําเนินการทางดาน
บัญชีของสํานักอุตสาหกรรมไม  โรงงานผลิตภัณฑ  โรงเลื่อยไมกระยาเลย 1 โรงเลือ่ยไมกระยาเลย 2 จัดทํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานบัญชี การจัดทํางบการเงิน การจัดทําสตอกสินคา รายละเอียดประกอบงบ
การเงิน ในระดับสํานักและรวบรวมงบการเงินจัดสงใหหัวหนาสวนประมวลบัญชีทําการตรวจสอบ รวมทั้ง 
การพิจารณาเรื่องราวตางๆ ทางดานบัญชีของสวนงานทีร่ับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
4. สํานักกิจกรรมสัมพันธ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี         

    (1) วางแผนและปฏิบัติงานกิจกรรมสัมพันธ บริหารจัดการในการจัดกิจกรรมสัมพันธ 
และการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพือ่เสรมิสรางภาพพจน สรางความเขาใจที่ดี การมสีวนรวมของ
กลุมเปาหมายทัง้ภายในและภายนอก อ.อ.ป. 

    (2) รวบรวมขอมลูขาวสารกจิกรรมและผลการดําเนินงาน นํามาจัดทําสื่อในรูปแบบ 
ตางๆ เผยแพรทัง้ภายในและภายนอก อ.อ.ป.  

/(3) ประสานงาน... 
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    (3) ประสานงาน นําเสนอแผนงานกิจกรรมสมัพันธ ใหสอดคลองตามนโยบาย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    (4) จัดทําสื่อสิ่งพมิพ รายงานกิจกรรม และเผยแพรขอมลู ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของ 
กับภาระกรรมของ อ.อ.ป. 

    (5) เสรมิสรางสัมพันธที่ดีกบัองคกร หนวยงาน องคกรอสิระ ลูกคา ผูนําทางความคิด  
และสื่อมวลชนทุกแหง 

    (6) วางแผน บริหารจัดการ และดําเนินการสวนงานเสริมสรางภาพพจนขององคกร 
ใหไดรับการยอมรับ สามารถปองกันความเขาใจผิดในสวนงานภาพลักษณและเกียรติภูมิขององคกร 

    (7) จัดระบบและสรางเครือขายความสัมพันธที่ดีกับมวลชนกลุมตางๆ เพื่อเช่ือมตอ 
มวลชนใหใกลชิดกบัองคกรในแตละพื้นที่ สนับสนุนการดําเนินงานโครงการเศรษฐกจิชุมชนและการพัฒนา
ธุรกิจ อ.อ.ป. ดานตางๆ ใหปลอดภัยจากการโจมตีใสรายปายส ี

    (8) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (9) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (10) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซือ้จัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

4.1  ฝายกิจกรรมสัมพันธ  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของสวน 
ประชาสมัพันธ และสวนสงเสริมเผยแพร ใหเปนไปตามแผนงาน พัฒนาวิธีปฎิบัติงานและการรายงานผล 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑนโยบาย ขอกําหนดของ อ.อ.ป. และขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของ ทําหนาที่เปนตัวเช่ือม
ความสัมพันธของเครือขายประชาสมัพันธในหนวยงานของ อ.อ.ป. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การจัดการ
บรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ใหเปนไปตามแผนงานที่ อ.อ.ป. กําหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

        4.1.1  สวนประชาสัมพันธ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการวางแผนงาน 
และแผนปฏิบัติการดานกิจกรรมสมัพันธใหสอดคลองกบันโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ - 
สิ่งแวดลอม บรหิารจัดการดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ดี  การมสีวนรวมของ 
สวนเปาหมาย ทั้งภายในและภายนอก อ.อ.ป. เสริมสรางสมัพันธที่ดีกับองคกรตางๆ รวมทัง้สือ่มวลชน 
ทุกแขนง  จัดระบบและสรางเครือขายความสมัพันธทีดี่กบัมวลชนสวนตางๆ เพื่อเช่ือมตอใหใกลชิดกบั 
องคกรในแตละพื้นที ่แสวงหาพันธมิตร แนวรวมในการประชาสัมพันธ เสริมสรางภาพลักษณ อ.อ.ป. และ 
การจัดการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   /4.1.1.1  งานสื่อมวลชน… 
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   4.1.1.1  งานสื่อมวลชนสัมพันธ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนงาน 
และแผนปฏิบัติการดานสื่อมวลชนสัมพันธ  ดําเนินการสงเสริมภาพลกัษณองคกรโดยเช่ือมโยงกบัสื่อมวลชน 
ทุกแขนง  เพื่อเสรมิสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน  ตลอดจนเกิดการมสีวนรวม และสนับสนุนจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบของงานดานประชาสัมพันธ นําเสนอขอมูลขาวสารในรปูของขาวประชาสัมพันธ ติดตาม 
วิเคราะห สรุปขอมูล แถลงขาว นําสื่อมวลชนดูงาน ช้ีแจงขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจรงิกับสื่อมวลชน กรณี 
เกิดขาวเชิงลบตอองคกร และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 
   4.1.1.2  งานประชาสัมพันธ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนงานและ 
แผนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ  ดําเนินกิจกรรมมวลชนสัมพนัธ ใหคําแนะนํา สนับสนุนในกิจกรรมหรือการ 
ดําเนินงานของมวลชนกลุมเปาหมาย จัดทําระบบและสรางเครือขายเช่ือมความสมัพันธและความเขาใจที่ดี 
เสริมสรางภาพลักษณ อ.อ.ป. กับกลุมมวลชนตางๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจงัหวัด  
เพื่อเช่ือมความสัมพันธกบัมวลชนใหใกลชิดกบั อ.อ.ป. ในพื้นที่สวนปา อ.อ.ป. และพื้นที่รอบสวนปาในแตละ 
พื้นที่ ตลอดจนดําเนินกจิกรรมตามแผนกลยุทธที่ อ.อ.ป. กําหนด  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา 
มอบหมาย 

        4.1.2  สวนสงเสริมเผยแพร  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการวางแผนงาน 
และแผนปฏิบัติการดานการจัดทําสือ่สิง่พิมพและสื่ออเิล็กทรอนิกส งานสื่อโสตทัศน งานนิทรรศการ และการ 
จัดทําวารสาร ใหสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป.  ควบคุมการปฏิบัติงานดานการจัดระบบ 
ถายภาพสไลด วีดีทัศน การจัดนิทรรศการ งานศิลปกรรมเพือ่สรางภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกร การใช 
โสตทัศนูปกรณ การผลิตสื่อสารคดี นิทรรศการ บรหิารจัดการขอมูลผานสื่อ IT  เพื่อประชาสัมพันธทัง้ภายใน 
ภายนอก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          4.1.2.1  งานสื่อโสตทัศนและนิทรรศการ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการจัดทํา
แผนงานและแผนปฏิบัติการดานโสตทัศนและนิทรรศการ รวบรวมจัดเก็บภาพกจิกรรมตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบั  
อ.อ.ป. รวมทั้งบันทึกภาพวีดีทัศน ภาพน่ิง ภาพสไลด ผลิตสือ่โสตทัศนและนิทรรศการ เผยแพรขอมลูขาวสาร
กิจกรรมในโอกาสงานแสดงนิทรรศการตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อ.อ.ป.  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
   4.1.2.2  งานสื่อสิ่งพิมพและอิเลกทรอนิกส  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการจัดทํา
แผนงานและแผนปฏิบัติการดานผลิตสื่อสิ่งพมิพ รวบรวมขอมูล ภาพ เพื่อจัดทําขาว บทความ สําหรบัจัดทํา 
สื่อสิง่พิมพ ประสานหนวยงานต างๆ จัดทําขอมูลประกอบการช้ีแจงทําความเขาใจกรณีที่มีการเสนอขาว 
ในเชิงลบ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
 
5. สํานักทรัพยากรมนุษย  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) วิเคราะห วางแผน และบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยและระบบงาน เพื่อรองรับ 
การดําเนินงาน ตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรของ อ.อ.ป. 

    (2) ปรับปรุงการจัดโครงสรางหนวยงาน การจัดแบงและกําหนดหนาที่สวนงานการ 
กําหนดตําแหนง และการกําหนดกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกบัการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.  

/(3) กําหนดความ… 
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    (3) กําหนดความกาวหนาในสายอาชีพ จัดรปูแบบ ปรบัปรุง พฒันาระบบงานและระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ใหเปนมาตรฐาน  

    (4) วางแผนและกําหนดแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษย จัดประชุม ฝกอบรม  
สัมมนา ดูงานและการสนับสนุนทุนการศึกษา เพือ่เสรมิสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของ อ.อ.ป.  

    (5) สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูของ อ.อ.ป. 
    (6) ดําเนินการและพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา คัดเลอืก บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย เลือ่น 

ระดับช้ัน และการใหพนจากตําแหนง/หนาที่ของผูปฏิบัติงาน  และดําเนินการเกี่ยวกับสรรหาผูอํานวยการ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 
และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยของ อ.อ.ป.  

    (7) จัดทํา ปรับปรงุ เกบ็รักษาทะเบียนประวัติและการจดัทําบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน  
และการพัฒนาปรบัปรุงระบบขอมลูบุคลากรของ อ.อ.ป.  

    (8) ดําเนินการเกี่ยวกบัการพิจารณาความดีความชอบ เงนิตอบแทนความชอบ  
เงินชดเชย การเกษียณอายุ ทั้งตามกําหนดและกอนกําหนด และการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ      
ใหกับผูปฏิบัติงาน 

    (9) ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ เพื่อปรับปรงุ 
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานทีเ่กี่ยวของกบัสวัสดิการและแรงงานสมัพันธของ อ.อ.ป. และเพื่อลด 
ความขัดแยงอันจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางฝายบรหิารและผูปฏิบัติงาน 

    (10) พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดานการ 
บรหิารจัดการองคกร หัวขอการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

    (11) ดําเนินงานดานขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการ 
บรหิารทรัพยากรมนุษยของ อ.อ.ป. 

    (12) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (13) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบญัชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก ดูแลรักษาทรัพยสิน 
และรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

5.1  ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน  มีหนาทีร่บัผิดชอบกํากับติดตามดูแล 
งานดานการวิเคราะห วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและระบบงาน ปรับปรงุการจัดโครงสราง
หนวยงาน  การจัดแบงและกําหนดหนาทีส่วนงาน การกําหนดตําแหนง และการกําหนดกรอบอัตรากําลงั  
การปรับปรงุหลักเกณฑตางๆ  จัดรูปแบบ/ปรบัปรุง/พฒันาระบบการบรหิารและพฒันาทรัพยากรมนุษย 
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงาน 

        /รัฐวิสาหกิจ... 
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รัฐวิสาหกิจ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและกําหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การจัดทําโครงการฝกอบรม/จัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งภายใน 
และภายนอก และการสนับสนุนทุนการศึกษา สรางและพฒันาระบบการบรหิารจัดการองคความรูของ อ.อ.ป.  
บรหิารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปตามแผน การดําเนินการดานการกํากบัดูแลกิจการ 
ที่ดี และการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคม (CG & CSR) และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

      5.1.1  สวนพัฒนาระบบงาน  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดานการบรหิาร 
จัดการทรัพยากรมนุษยและระบบงาน การปรบัปรุงการจัดโครงสรางหนวยงาน จัดแบงและกําหนดหนาที ่
สวนงาน การกําหนดตําแหนง การกําหนดกรอบอัตรากําลงั การปรบัปรงุหลักเกณฑตางๆ จัดรปูแบบ/
ปรับปรงุ/พฒันาระบบการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
อ.อ.ป. ใหเปนมาตรฐาน  ดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดานการบรหิาร
จัดการองคกร หัวขอการบรหิารทรัพยากรบุคคล บรหิารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหเปนไป
ตามแผน การดําเนินการดานการกํากบัดูแลกจิการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CG & CSR) 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

      5.1.1.1  งานนโยบายแผนและพัฒนาระบบงาน  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ 
เกี่ยวกับการปรับปรงุหลักเกณฑตางๆ การจัดรปูแบบ/ปรบัปรุง/พัฒนาระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ใหเปนมาตรฐาน  ดําเนินงานตามระบบการ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอการบรหิารทรัพยากรบุคคล บรหิาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปตามแผน การดําเนินการดานการกํากับดูแลกจิการที่ดี และ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CG & CSR) และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

      5.1.1.2  งานโครงสรางและอัตรากําลัง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานบรหิาร 
จัดการทรัพยากรมนุษยและระบบงาน การวิเคราะห/ประเมนิ/ปรับปรงุการจัดโครงสรางหนวยงาน จัดแบง
และกําหนดหนาทีส่วนงาน กําหนดตําแหนง กําหนดกรอบอตัรากําลงั และจัดทําบญัชีควบคุมกรอบอัตรากําลงั 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

      5.1.2  สวนพัฒนาทรพัยากรมนุษย  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการ  
วางแผนการพฒันาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกาํหนดแนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคล  
จัดทําโครงการฝกอบรม/จัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก  และการสนับสนุน 
ทุนการศึกษา สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูของ อ.อ.ป. สงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

      5.1.2.1  งานนโยบายแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีหนาที่รบัผิดชอบ 
ดําเนินการวางแผนการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกําหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การสนับสนุนทุนการศึกษา สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูของ อ.อ.ป. สงเสรมิ
องคกรแหงการเรียนรู และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

      5.1.2.2  งานฝกอบรม  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและการ 
พัฒนาระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย การพจิารณาจัดการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานของ อ.อ.ป. และการ 

         /ประเมินผล... 
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ประเมินผลโครงการฝกอบรม/จัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดทํา
ทะเบียนผูผานการฝกอบรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

5.2  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลการดําเนินการ 
และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย เลื่อนระดับช้ัน และการใหพนจากตําแหนง/ 
หนาที่ของผูปฏิบัติงาน และดําเนินการเกี่ยวกับสรรหาผูอํานวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการ  และคําสัง่ทีเ่กี่ยวของกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยของ อ.อ.ป. จัดทํา/ปรับปรุง/เก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ  การจัดทําบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน  การพัฒนาปรับปรงุระบบขอมูลบุคลากรของ อ.อ.ป. 
ดําเนินการเกี่ยวกับการพจิารณาความดีความชอบ เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การเกษียณอายุ 
ทั้งตามกําหนดและกอนกําหนด  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกบัผูปฏิบัติงาน  ศึกษา/ 
วิเคราะห กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลกัเกณฑตางๆ เพื่อปรบัปรุงและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ที่เกี่ยวของกบัสวัสดิการและแรงงานสัมพันธของ อ.อ.ป.  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

       5.2.1  สวนบริหารทรัพยากรมนุษย  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดาน 
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย เลื่อนระดับช้ัน และการใหพนจากตําแหนง/
หนาที่ของผูปฏิบัติงาน และดําเนินการเกี่ยวกับสรรหาผูอํานวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงัคับ ระเบียบ หลกัเกณฑ  และคําสัง่ทีเ่กี่ยวของกบัการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษยของ อ.อ.ป.  จัดทํา/ปรบัปรุง/เกบ็รักษาทะเบียนประวัติและการจัดทําบัตรประจําตัว
ผูปฏิบัติงาน  และการพฒันาปรับปรงุระบบขอมูลบุคลากรของ อ.อ.ป.  การพิจารณาความดีความชอบ  
เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การเกษียณอายุทั้งตามกําหนดและกอนกําหนด และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหกับผูปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      5.2.1.1  งานทรัพยากรมนุษย  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย เลือ่นระดับช้ัน และการใหพนจากตําแหนง/หนาที่ของ
ผูปฏิบัติงาน และดําเนินการเกี่ยวกับสรรหาผูอํานวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งทีเ่กี่ยวของกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
ของ อ.อ.ป. ดําเนินการเกี่ยวกับ การพิจารณาความดีความชอบ เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การ
เกษียณอายุ ทั้งตามกําหนดและกอนกําหนด  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      5.2.1.2  งานทะเบียนประวัติ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการจัดทํา/ปรบัปรุง/ 
เก็บรักษาทะเบียนประวัติและการจัดทําบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน การพฒันาปรับปรงุระบบขอมูลบุคลากร 
ของ อ.อ.ป. และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับผูปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

      5.2.2  สวนสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ  มีหนาทีร่บัผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง 
ศึกษา/วิเคราะหกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ เพื่อปรบัปรุงและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานทีเ่กี่ยวของกบัสวัสดิการและแรงงานสัมพันธของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย 

      5.2.2.1  งานสวัสดิการ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการศึกษา/วิเคราะห กฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ  เพื่อปรับปรุงและกาํหนดแนวทางการดําเนินงานทีเ่กี่ยวของกับงาน 

   /ดานสวัสดิการ... 
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ดานสวัสดิการตางๆ ของ อ.อ.ป.  การใหทุนการศึกษาแกบุตร-ธิดาของผูปฏิบัติงาน  การจัดงานเกษียณอายุ 
ผูปฏิบัติงาน อ.อ.ป.  ควบคุมดูแลบานสวัสดิการ (เรวดี)  การชมเชยผูปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
        5.2.2.2  งานแรงงานสัมพันธ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงานดานแรงงาน
สัมพันธ เพื่อลดความขัดแยงอันจะกอใหเกิดความสมัพันธอนัดีระหวางฝายบริหารและผูปฏิบัติงาน  ดาน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานเกี่ยวกับคนพิการ  ดานการกระทําทีม่ ี
การฝาฝนประมวลจริยธรรม  ดานการสํารวจขอมลูความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
 
6. สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ  มีหนาที่ความรับผดิชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) ศึกษาวิเคราะหนโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายยุทธศาสตรหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพือ่กําหนด 
นโยบายยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. และเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

    (2) นําระบบบรหิารจัดการเพื่อสรางมลูคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการ 
บรหิารจัดการองคกร โดยเช่ือมโยงแนวคิดระบบ (EVM) เขากับกระบวนการบริหารหลักขององคกร 

    (3) จัดทําแผนงานรัฐวิสาหกิจรายป ราย 5 ป แผนธุรกิจและงบประมาณประจําป  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยขบวนการมสีวนรวมของหนวยงาน และติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน     
การประเมินผลงานตามแผนฯ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย 

    (4) สนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการและการจัดทํางบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 
และกลยุทธของหนวยงานตางๆ  

    (5) ทบทวนปรบัปรุงแผนงานและงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาธุรกิจ  
เพื่อแกไขปญหา อุปสรรคในการดําเนินการใหทันกบัสถานการณปจจ0ุบัน 

    (6) ดําเนินการตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ และระบบการ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงระหวาง อ.อ.ป. กับหนวยงานตางๆ 

    (7) ดําเนินการตามระบบการบรหิารความเสี่ยง/การควบคุมภายในของ อ.อ.ป. และ 
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอการบรหิารความเสี่ยง  

    (8) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (9) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (10) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
/งานบรหิารทั่วไป... 
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งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  
ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

6.1  ฝายนโยบายและแผน  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลการศึกษาวิเคราะห 
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  นโยบายกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และนโยบายอื่นๆ ของรัฐทีเ่กี่ยวของ  กํากับดูแลการ
จัดทํานโยบาย กลยุทธ  กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  จัดทําแผนวิสาหกจิ แผนกลยุทธ แผนงานประจําป
ของ อ.อ.ป. และการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  ใหคําปรกึษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนใหแกหนวยงาน
ตางๆ  พัฒนาการจัดทําแผนใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      6.1.1  สวนพัฒนากลยุทธ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองศึกษาวิเคราะห 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เพื่อกําหนดนโยบาย 
และแนวทางการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป.  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแนวนโยบายของรฐับาลและ
สอดคลองกบัยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  จัดทําแผนกลยุทธ แผนธุรกจิ 
ของ อ.อ.ป.  ใหขอเสนอแนะการจัดทําแผนงานของหนวยงานใน อ.อ.ป.  พิจารณาความเปนไปไดของ 
โครงการทีจ่ัดทําข้ึนโดยหนวยงานของ อ.อ.ป.  ใหขอเสนอแนะการจัดทําโครงการแกหนวยงานตางๆ รวมถึง
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
         6.1.1.1  งานแผนงานโครงการ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานศึกษาขอมูล 
การดําเนินงานของ อ.อ.ป.  จัดทํานโยบายของ อ.อ.ป. จัดทาํแผนงานตางๆ ของ อ.อ.ป. อาทิ แผนกลยุทธ     
แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

          6.1.1.2  งานวิเคราะหโครงการ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
ความเปนไปไดของโครงการทีห่นวยงานของ อ.อ.ป. จัดทําข้ึน และใหขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการ  
เพื่อใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสทิธิภาพ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในระยะเริ่มตน เพื่อ 
รวมแกไขปญหาอุปสรรคของโครงการ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
   6.2  ฝายงบประมาณ  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากบัติดตามดูแลการศึกษาวิเคราะหและ 
ประสานจัดทํางบประมาณรายได-รายจาย งบประมาณลงทนุ และงบประมาณที่ขอรบัการสนับสนุนจากรัฐ  
ใหสอดคลองกบันโยบายแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนธุรกจิ/แผนการดําเนินงานของ อ.อ.ป. รวมถึง
พิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การขอใชเงินสํารอง การควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณ การจัดทํารายงานผลการใช  เงินงบประมาณ และจัดทํารายงานประมาณการรายไดและ 
รายงานการคลัง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย  

      6.2.1  สวนวิเคราะหงบประมาณ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองศึกษา 
วิเคราะห และประสานจัดทํางบประมาณลงทุน  งบประมาณรายได-รายจาย จัดทําขอเสนองบประมาณ
ประจําป เพือ่ประกอบการพิจารณางบประมาณรายได-รายจาย และงบประมาณลงทุนประจําปใหสอดคลอง
กับนโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนธุรกจิ/แผนการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  รวมถึงพิจารณา 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การขอใชเงินสํารอง การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ  การจัดทํา 
               /รายงานผล... 
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รายงานผลการใชเงินงบประมาณและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนศึกษาวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร 
ของรัฐบาลและกระทรวงตนสงักัด กําหนดกรอบเปาหมายการดําเนินงานและกลยุทธหนวยงาน จัดทํา 
ผลผลิต/โครงการ เพือ่ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากรฐับาลในการดําเนินงานตามภารกจิพิเศษดาน 
สังคมและสิง่แวดลอม  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

       6.2.1.1  งานงบประมาณทําการ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
และประสานจัดทํางบประมาณรายได-รายจาย ใหสอดคลองกับนโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน แผน
ธุรกิจ อ.อ.ป.  ซึ่งประกอบดวย ปริมาณการผลิต ปริมาณการจําหนาย ประมาณการงบการเงินเบื้องตน ไดแก 
งบกําไรขาดทุน งบประมาณ กระแสเงินสดและงบดุลของ อ.อ.ป. ระดับสวน/ฝาย และงบประมาณรวมของ  
อ.อ.ป.  รวมถึงพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

       6.2.1.2  งานงบประมาณลงทุน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
และประสานจดัทํางบประมาณลงทุน  จัดทําขอเสนองบประมาณประจําป เพื่อประกอบการพจิารณา
งบประมาณลงทุนประจําป ใหสอดคลองกับนโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนธุรกิจ/แผนการ
ดําเนินงานของ อ.อ.ป.  รวมถึงพจิารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การขอใชเงินสํารอง การควบคุม 
การใชจายเงินงบประมาณ การจัดทํารายงานผลการใชเงินงบประมาณงานอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

       6.2.1.3  งานงบประมาณภาครัฐ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมและอ.อ.ป. ประสานงานและจัดทํา 
คําของบประมาณอุดหนุนจากรัฐในสวนที่ อ.อ.ป. รับผิดชอบ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ  พรอมทั้ง
วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมทัง้
จัดทํารายงานประมาณการรายไดและรายงานการคลงั จัดทาํแผนการเบิกจายงบรัฐ  พิจารณาการโอน/
เปลี่ยนแปลงรายการและรายงานคาใชจาย พรอมทั้งติดตามประเมินผล  สรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามงบรัฐ เพื่อปรบัปรุงแกไขการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแผนดินใหกอประโยชนตอ อ.อ.ป. ตอไป  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

6.3  ฝายประเมินผล  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากับติดตามดูแลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ   
/แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ และแผนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  ตลอดจนประเมินผลและ
วิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. รวมทั้งในสวนของแผนงานตางๆ เสนอหัวหนาหนวยงาน  
และคณะกรรมการบริหารกจิการของ อ.อ.ป. ดูแลตรวจสอบการดําเนินการตามระบบประเมินผล การ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด ทั้งระบบ และดูแลวิเคราะหขอมลู เพื่อ
จัดทําตัวช้ีวัด คาเกณฑวัด ในบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานกับ อ.อ.ป. ตรวจสอบวิเคราะหประมวลขอมูล 
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตามบันทึกขอตกลง กํากบัดูแลการนําผลการปฏิบัติงาน ผลการ
เบิกจายงบประมาณ ในระบบติดตามและประเมินผล และการจัดทําขอมูลรายงานประจําป รายงานผลการ
ดําเนินงานตอสวนราชการทีเ่กี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงาน ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      6.3.1  สวนประเมินผลและวิเคราะห  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดาน 
การติดตามการดําเนินงานตามแผนธุรกจิ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ และแผนอื่นๆ 

       /ที่เกี่ยวของ...  



  

เอกสารหมายเลข 2 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่87/2556 ลงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

- 21 - 

ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนติดตามการประเมินผลและวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. และ
แผนงานตางๆ เสนอหัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.  ดูแล ตรวจสอบ การ
ดําเนินการ ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
ทั้งระบบ วิเคราะหขอมูล เพือ่จัดทําตัวช้ีวัดและคาเกณฑวัดในบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานกบั อ.อ.ป.  
ตรวจสอบวิเคราะหประมวลขอมลู  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตามบันทกึขอตกลง  ดูแล 
การนําผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ในระบบติดตามและประเมินผล การจัดทําขอมลูรายงาน
ประจําปรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการทีเ่กี่ยวของ การรายงานผลการดําเนินงานตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

        6.3.1.1  งานประเมินธุรกิจ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
การดําเนินการตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามตัวช้ีวัด
ทั้งระบบ รวมทั้งด ูแลและดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดทําตัวช้ีวัด และคาเกณฑวัดในบันทึกขอตกลงระหวาง
หนวยงานกับ อ.อ.ป. ประสานงานหนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคกรฯ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามคาเกณฑวัด และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

        6.3.1.2 งานประเมินประสิทธิภาพหนวยงาน มีหนาที่รับผดิชอบดําเนินการ 
ติดตามการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน แผนกลยุทธ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การ
ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. และแผนงานตางๆ เสนอหัวหนาหนวยงาน และ
คณะกรรมการบรหิารกิจการของ อ.อ.ป. ตลอดจนดูแลการนําผลการปฏิบัติงาน ผลการเบกิจายงบประมาณ 
ในระบบติดตามและประเมินผล การจัดทําขอมลูรายงานประจําป รายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

6.4  สวนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองศึกษา 
วิเคราะห และประสานงานดานการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตามนโยบาย
และแผนกลยุทธของ อ.อ.ป. ที่กําหนด  การจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงขององคกร  การสรปุรวบรวม
ประเมินผลการบรหิารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ทบทวนคูมอืบริหารความเสี่ยง และดําเนินการควบคุมภายใน
ของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินฯ พ.ศ. 2544  วางแผนและดําเนินการประเมินการควบคุมภายในระดับองคกร  การประเมินผลการ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ทบทวนคูมือการวางระบบการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.  ประกอบการ
ดําเนินการกบัหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงานรฐัวิสาหกจิ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย  

     6.4.1  งานบริหารความเสี่ยง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงของ  
อ.อ.ป. ใหเปนไปตามนโยบายและแผนกลยุทธของ อ.อ.ป. จดัทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร  ติดตาม 
ใหทุกสํานักปฏิบัติตามแนวทางและแผนบรหิารความเสี่ยง  สรปุรวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ 
อ.อ.ป. ทบทวนคูมือบรหิารความเสี่ยง รวมประสานการดําเนินการกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
         /6.4.2 งานควบคุม... 
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     6.4.2  งานควบคุมภายใน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการควบคุมภายในของ  
อ.อ.ป. ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ 
พ.ศ. 2544  วางแผนและดําเนินการประเมินการควบคุมภายในระดับองคกร  ประสานงานประเมินผลการ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประมวลผลในภาพรวม จดัทําและทบทวนคูมือการวางระบบการควบคุม
ภายในของ อ.อ.ป. รวมประสานการดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการประเมินผลรฐัวิสาหกิจ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
7. สํานักกฎหมาย  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอ อ.อ.ป. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ในกิจการของ อ.อ.ป.  

    (2) ดําเนินการจัดทําตรวจและแกไขรางสัญญา วินิจฉัยปญหาขอกฎหมายตางๆ จัดทํา 
หนังสือมอบอํานาจตางๆ เปนศูนยกลางขอมลูกฎหมาย ตอบขอหารอืในปญหาขอกฎหมาย ใหกับหนวยงาน
ของ อ.อ.ป. ที่รองขอ  

    (3) ปรับปรุงดําเนินงานดานกฎหมาย แบบนิติกรรม สัญญา กําหนดแนวทางการ 
ดําเนินคดีใหสอดคลองกับนโยบายของ อ.อ.ป. ทั้งคดีแพง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีลมละลาย  

    (4) ประสานงานกับอัยการในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีลมละลาย  
ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ จากหนวยงานเจาของเรือ่ง เพือ่ใชในการดําเนินคดีกบัผูเกี่ยวของทัง้หมด  

    (5) ประสานงานกับอัยการ ศาล เจาพนักงานบงัคับคดี สาํนักงานที่ดิน และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการขอบงัคับคดี เพื่อทําการยึดทรัพยสินของลูกหน้ีและนํามาชําระหน้ีใหแก อ.อ.ป.  
      (6) ดําเนินการเกี่ยวกบังานดานวินัย 

    (7) ดําเนินงานดานพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน 
ของ อ.อ.ป. และดําเนินงานดานขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบักฎหมาย 

    (8) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (9) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
  7.1  ฝายนิติการ  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลตรวจสอบพจิารณา เสนอความเห็น
และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํานิติกรรมสัญญา รางสญัญา การจัดทําหนังสือมอบอํานาจ งานวิชาการ
กฎหมาย  และประสานงานกับผูเกี่ยวของในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกบั อ.อ.ป. ตรวจการ
และปฏิบัติการแทนผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ในงานของฝายนิติการ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย 

/7.1.1  สวนนิติการ...   
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         7.1.1  สวนนิติการ  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองตรวจสอบพจิารณาเสนอ
ความเห็นและดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดทํานิติกรรมสญัญา รางสญัญา การจัดทําหนังสือมอบอํานาจ  
งานวิชาการกฎหมาย  และประสานงานกบัผูเกี่ยวของในเรื่องกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
กับ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   7.1.1.1  งานนิติการ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการพจิารณา เสนอความเห็นและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํานิติกรรมสัญญา รางสัญญา การจัดทําหนังสือมอบอํานาจ งานวิชาการกฎหมาย 
และประสานงานกบัผูเกี่ยวของในเรื่องกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบั อ.อ.ป.  และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

7.2  ฝายคดี  มีหนาที่รับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลตรวจสอบพิจารณา เสนอความเห็นและ 
ประสานงานกบัผูเกี่ยวของในเรื่องทีเ่กี่ยวกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายพิเศษอื่นๆ  
ดําเนินคดีเองหรือประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีแรงงานและคดีลมละลาย  
 ตลอดจนติดตอประสานงานกบัพนักงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีและการบังคับคดีดังกลาว  เชน  ศาล  
เจาพนักงานบงัคับคดี เจาพนักงานพทิักษทรัพย เจาพนักงานที่ดิน และพนักงานเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับการ
บังคับคดีอื่นๆ รวมทั้งเจาพนักงานสอบสวน เปนตน ตลอดจนมีหนาที่พจิารณาเสนอคําสั่งแตงต้ังกรรมการสอบ
ขอเท็จจรงิ สอบสวนทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  จัดทําระเบียบ
วาระในเรื่องผลการสอบสวนตางๆ เสนอคณะกรรมการ อ.อ.ป. และ ก.พ.อ. รวมทั้งออกคําสั่งที่เกี่ยวของดวย 
และมีอํานาจสัง่การ ตรวจการและปฏิบัติการแทนผูอํานวยการสํานักกฎหมายในงานของฝายคดี  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       7.2.1  สวนคดี  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองตรวจสอบ พิจารณาเสนอ 
ความคิดเห็นและประสานงานกับผูเกี่ยวของในเรือ่งทีเ่กี่ยวกบักฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายพิเศษอื่นๆ  ดําเนินคดีเองหรือประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา  
คดีแรงงาน และคดีลมละลาย  ตลอดจนติดตอประสานงานกับพนักงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีและการ
บังคับคดีดังกลาว  เชน ศาล เจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาพนักงานที่ดิน และพนักงาน
เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกบัการบังคับคดีอื่นๆ รวมทัง้เจาพนักงานสอบสวน เปนตน  ตลอดจนมีหนาที่พิจารณา
เสนอคําสั่งแตงต้ังกรรมการสอบขอเทจ็จริง สอบสวนทางวินัย สอบขอเท็จจรงิ ความรับผิดทางละเมิด และ
คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ จัดทําระเบียบวาระในเรื่องผลการสอบสวนตางๆ เสนอคณะกรรมการ อ.อ.ป. 
และ ก.พ.อ.  และมีอํานาจสั่งการ ตรวจการและปฏิบัติการแทนผูอํานวยการสํานักกฎหมายในงานของฝายคดี   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

7.2.1.1  งานคดี  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการพิจารณา เสนอความเห็นและ 
ประสานงานกบัผูเกี่ยวของในเรื่องทีเ่กี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายพิเศษอื่นๆ ดําเนินคดีเอง หรือ
ประสานงานกบัพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีแรงงานและคดีลมละลาย  ตลอดจนติดตอ
ประสานงานกบัพนักงานที่เกี่ยวของกบัการดําเนินคดีและการบังคับคดีดังกลาว  เชน ศาล เจาพนักงานบงัคับ
คดี เจาพนักงานพทิักษทรัพย เจาพนักงานที่ดิน และพนักงานเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกบัการบังคับคดีอื่นๆ  
รวมทั้งเจาพนักงานสอบสวน เปนตน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

/7.2.1.2 งานวินัย... 
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7.2.1.2  งานวินัย  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกบั 
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ สอบสวนทางวินัย สอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด และ
คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ รวมทัง้พิจารณาอุทธรณของพนักงาน ตามขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และทําความเห็นเสนอ อ.อ.ป. เมื่อคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริง สอบสวนทางวินัย สอบขอเทจ็จริง
ความรับผิดทางละเมิด และคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณดําเนินการเสร็จสิ้น  เสนอคําสั่งลงโทษทางวินัย
และความรับผิดทางละเมิด เมื่อ อ.อ.ป. และหรือคณะกรรมการ อ.อ.ป. วินิจฉัยสัง่การแลว รวมทั้งติดตามผล
ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนของหนวยงานตางๆ  และรวมทัง้ออกคําสั่งทีเ่กี่ยวของ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

7.3 ฝายกฎหมายธุรกิจ  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากับติดตามดูแลตรวจสอบ พิจารณาเสนอ 
ความคิดเห็น  และดําเนินการเกี่ยวกบักฎหมาย กฎ และระเบียบในการดําเนินธุรกจิ กฎหมายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  กฎหมายทางดานการตลาดและการคา  ติดตอประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ 
การคาหรือ การลงทุน รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดลอม มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของกับกฎหมายปาไม 
กฎระเบียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมที่เกีย่วของกับสวนปาของ อ.อ.ป. ตรวจการและ
ปฏิบัติการแทนผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ในงานของฝายกฎหมายธุรกจิ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
           7.3.1  สวนกฎหมายธุรกิจ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองตรวจสอบพิจารณา 
เสนอความคิดเห็น และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบในการดําเนินธุรกิจ กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายทางดานการตลาดและการคา รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดลอม  มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ 
ที่เกี่ยวของกบักฎหมายปาไม กฎระเบียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่กี่ยวของกบัสวนปา 
ของ อ.อ.ป.  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

7.3.1.1  งานกฎหมายธุรกิจ  มหีนาที่รบัผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ พิจารณา 
เสนอความคิดเห็น และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบในการดําเนินธุรกิจ กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กฎหมายทางดานการตลาดและการคา รวมทั้งกฎหมายสิง่แวดลอม  มติคณะรัฐมนตรแีละ
ระเบียบทีเ่กี่ยวของกับกฎหมายปาไม กฎระเบียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมที่เกี่ยวของกับ
สวนปาของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
 
8. สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) กํากับดูแลและบริหารจัดการงานวิจัยและพฒันาในดานตางๆ ที่มีความจําเปน  
เพื่อสนับสนุนกิจการ อ.อ.ป. 

    (2) ประสานความรวมมือเกี่ยวกับงานวิจัยพฒันาที่เกี่ยวของกับสถาบันของรัฐ-เอกชน  
ตามภาระกรรมของ อ.อ.ป.  

    (3) ดําเนินการสํารวจรงัวัด จัดทําแผนที่ จัดทําฐานขอมลูพื้นที่สวนปาทั่วประเทศ  
โดยอาศัยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม (GPS) และจัดทําขอมลูเพื่อการบรหิารกิจการบนฐานภูมสิารสนเทศ     
(GIS) ใหเปนมาตรฐานถูกตองเดียวกันทัง้องคกร 

/(4) จัดการระบบ... 
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    (4) จัดการระบบขอมูลมาตรฐานสําหรับงาน อ.อ.ป. (MIS) และดําเนินการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนฐานการพฒันาระบบงานดานตางๆ ของ อ.อ.ป. ทุกหนวยงาน 

    (5) บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานสารสนเทศและการบรหิารกิจการของ  
อ.อ.ป. ทั้งระบบใหเปนไปตามแผนงานปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ดานสารสนเทศ 

    (6) วางแผนสนับสนุนดานการตลาดเกี่ยวกับสวนปาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล 
    (7) เปนศูนยกลางในการประสานงาน วิเคราะห รวบรวม รับรอง และบริการขอมลู 

สารสนเทศ 
    (8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
    (9) เช่ือมระบบงานงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายสํานักนายกรัฐมนตรี (GFMIS) 

               (10) กําหนดแผนงานมาตรการในดานการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
ปาไมและเรงรัดในเชิงพาณิชย 

    (11) สํารวจความตองการของเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการไมเศรษฐกิจ กําหนดหลักเกณฑ 
ในการจัดทําสัญญาสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ สงเสริมตลาดการรับประกันความเสี่ยงดานราคาใหกับเกษตรกร 

    (12) ตรวจสอบ วิเคราะห ศึกษา กรองงาน งานดานการทําไม ดานสวนปาและดาน 
อุตสาหกรรมไม เพื่อเสนอ อ.อ.ป. พิจารณาสั่งการ 

    (13) เสนอแนวทางปรับปรงุงานดานอุตสาหกรรมปาไมใหเปนหนวยงานทีม่ีนวัตกรรม 
ตอบสนองตอการบริหารทรัพยากรปาไมในเชิงรุก 

    (14) พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดาน 
การบริหารจัดการองคกร หัวขอการบริหารจัดการสารสนเทศ 

    (15) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกีย่วของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (16) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (17) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (18) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

8.1  ฝายสงเสริมไมเศรษฐกิจ  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากับติดตามดูแล  การเสนอแนวทาง 
ปรับปรงุงานดานอุตสาหกรรมปาไมใหเปนหนวยงานที่มีนวัตกรรมตอบสนองตอการบรหิารทรัพยากรปาไม 
ในเชิงรุก  รวมทัง้กําหนดแผนงานมาตรการในดานการปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและ 
เรงรัดในเชิงพาณิชย  ตรวจสอบ วิเคราะห ศึกษา วิจัยพัฒนาดานการทําไม ดานสวนปาและอุตสาหกรรมไม  
และผลิตภัณฑจากไมและไมใชไม การใชประโยชนไมอยางครบวงจร และประสานความรวมมือเกี่ยวกับงาน 

       /วิจัยพัฒนา… 
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วิจัยพัฒนากบัสถาบันของรฐั - เอกชน  สํารวจความตองการของเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการไมเศรษฐกิจ  
พื้นที่และบุคลากรที่ตองการเขารวม กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญาสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ สงเสริม 
ตลาด  การรับประกันความเสี่ยงดานราคาใหกับเกษตรกร  กําหนดพื้นที่และจัดทําโครงการเพื่อจัดต้ัง 
ศูนยหัตถกรรมไมทองถ่ิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

      8.1.1  สวนวิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองตรวจสอบ วิเคราะห  
ศึกษา วิจัยพัฒนากรรมวิธีการผลิตดานปาไม สวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน งานทําไม งานอุตสาหกรรมปาไม 
และผลิตภัณฑจากไมและไมใชไมจากสวนปา พฒันาการใชประโยชนไมอยางครบวงจร  เพื่อเปนฐานทาง 
เศรษฐกจิทีส่ําคัญฐานหน่ึงของชาติ ประสานความรวมมือเกีย่วกับงานวิจัยพฒันาที่เกี่ยวของกบัสถาบัน 
ของรัฐ - เอกชน ตามภาระกรรมของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8.1.1.1  งานวิจัยและพัฒนาดานสวนปา  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการวิเคราะห  
ศึกษา วิจัยพัฒนางานดานสวนปา ติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพฒันาใหการฝกอบรมดานสวนปา  
ทําเอกสารรายงานเผยแพร ประสานงาน วางแผนงานดานสวนปาและทําไม ประสานความรวมมือเกี่ยวกับ
งานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวของกับสถาบันของรัฐ - เอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8.1.1.2  งานวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ  มีหนาที่รับผดิชอบดําเนินการดาน 
การศึกษาวิจัยพฒันาการผลิตดานอุตสาหกรรมไม  ติดตามประเมินผลการศึกษา  วิจัยและพฒันา ใหการ
ฝกอบรมดานอุตสาหกรรมไม  ประสานงานทําเอกสารรายงานเผยแพร  วางแผนการวิเคราะหผลไดทาง
เศรษฐกจิ  วิธีการของโครงการลงทุนดานอุตสาหกรรมไม  ประสานความรวมมอืเกี่ยวกบังานวิจัยพัฒนา 
ที่เกี่ยวของกบัสถาบันของรัฐ-เอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     8.1.2  สวนสงเสริมไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการเสนอ 
แนวทางปรบัปรุงงานดานอุตสาหกรรมปาไมใหเปนหนวยงานที่มีนวัตกรรมตอบสนองตอการบริหารทรัพยากร
ปาไมในเชิงรกุ รวมทัง้กําหนดแผนงานมาตรการในดานการปรับปรงุระบบการบรหิาร จัดการทรัพยากรปาไม
และเรงรัดในเชิงพาณิชย กําหนดแนวทางในการหาแหลงเงนิทุน เพื่อดําเนินการไมเศรษฐกจิ การสํารวจความ
ตองการของเกษตรกรที่เขารวมโครงการไมเศรษฐกจิ พื้นที่และบุคลากรที่ตองการเขารวม  กําหนดหลักเกณฑ
ในการจัดทําสัญญาสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ สงเสริมตลาด  การรบัประกันความเสี่ยงดานราคาใหกบัเกษตรกร 
กําหนดพื้นที่และจัดทําโครงการเพื่อจัดต้ังศูนยหัตถกรรมไมทองถ่ิน  การสํารวจรังวัดและจัดทําฐานขอมลูเชิง
พื้นที่ของเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการไมเศรษฐกิจ ประชาสมัพันธ จัดประชุม ฝกอบรม ดูงาน เกบ็ขอมลูและ
ติดตามประเมินผลโครงการปลูกไมเศรษฐกจิ โครงการสงเสริมปลูกปาเพือ่ชุมชน  โครงการสวนปาเพือ่พัฒนา
ทองถ่ินและกองทุนพัฒนาทองถ่ินโดยรอบสวนปา  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8.1.2.1  งานปฏิบัติการ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการสํารวจความตองการของ 
เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการไมเศรษฐกิจ  พื้นที่และบุคลากรที่ตองการเขารวม กําหนดหลักเกณฑในการจัดทํา
สัญญาสงเสริมปลกูไมเศรษฐกิจ ประสานงานเรื่องไมเศรษฐกิจที่ไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตามแผนงาน 
ที่กําหนดไวเพื่อใหบรรลุเปาประสงค จัดประชุม ฝกอบรม ดูงาน เก็บขอมูลและติดตามประเมินผลเกษตรกร 
ที่มีความประสงคเขารวมโครงการไมเศรษฐกจิ  กิจกรรมการสงเสริมปลูกปาเพื่อชุมชน  และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     /8.1.2.2  งานจัดการ... 
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8.1.2.2  งานจัดการผลผลิต  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการจัดการไมเศรษฐกิจ 
ที่ไดอายุรอบตัดฟน สงเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ หรือพืชพลงังานทดแทน  สงเสริมดาน
การตลาด  การรับประกันความเสี่ยงดานราคาใหกับเกษตรกร  กําหนดพื้นที่และจัดทําโครงการเพื่อจัดต้ัง 
ศูนยหัตถกรรมไมทองถ่ิน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

8.1.2.3  งานวิชาการ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการสํารวจรังวัดและจัดทําฐาน 
ขอมูลเชิงพื้นที่ รบัผิดชอบดูแลคัดเลือกพันธุไมเศรษฐกจิทีจ่ะนําไปสงเสริมใหเกษตรกรในแตละภูมิภาคปลูก
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคา ประชาสมัพันธ จัดประชุม ฝกอบรม ดูงาน สํารวจงาน เก็บขอมูลและติดตาม
ประเมินผลโครงการปลูกไมเศรษฐกจิ โครงการสงเสริมปลกูปาเพื่อชุมชน  โครงการสวนปาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
และกองทุนพฒันาทองถ่ินโดยรอบสวนปา และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8.1.2.4 งานสนับสนุน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการการเสนอแนวทางปรบัปรุง 
งานดานอุตสาหกรรมปาไมใหเปนหนวยงานที่มีนวัตกรรมตอบสนองตอการบริหารทรัพยากรปาไมในเชิงรุก 
รวมทั้งกําหนดแผนงานมาตรการในดานการปรับปรงุระบบการบรหิาร จัดการทรัพยากรปาไมและเรงรัด 
ในเชิงพาณิชย กําหนดแนวทางในการหาแหลงเงินทุน เพื่อดําเนินการไมเศรษฐกจิ  ประสานหนวยงานตางๆ  
ที่ขอรับการสนับสนุนขอมลูดานตางๆ ของสวนปา ตรวจสอบ พิจารณา ตอบ ช้ีแจงเรือ่งราวในสวนที่เกี่ยวของ
กับสวนปา ขอรองเรียน หนวยงานที่สอบถามหรือสั่งการ อัตราคาจางการทําไม พื้นทีส่วนปาโครงการตางๆ 
เพื่อดําเนินการแตละกรณี ประสานงานกบัผูที่มสีวนไดสวนเสียในเรือ่งของไมเศรษฐกิจ สนับสนุนการปลกูไม
เศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

8.2  ฝายสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการ 
สรางและการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.อ.ป. การพฒันาบุคลากรขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ใหมีทักษะทางดานคอมพิวเตอร  จัดทําแผนแมบท ICT จัดทํางบประมาณ  วิเคราะหโปรแกรมเพื่อให
เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.อ.ป.  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
เว็บไซตของ อ.อ.ป. จัดทําระบบ LAN ในสํานักงานกลางและสนับสนุนการจัดทําระบบ LAN ในภูมิภาค  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาวิเคราะหและตัดสินใจเพื่อการบริหารงาน  ใหคําปรกึษา
แนะนําและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ของ อ.อ.ป. ในการพฒันาระบบงาน  บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
ขอมูลของ อ.อ.ป.  ดูแลรักษาอุปกรณสารสนเทศ สํารวจรังวัด จัดทําแผนที่และจัดทําฐานขอมลูพื้นทีส่วนปา
ทั่วประเทศ โดยอาศัยเครือ่งมือหาพิกัดดาวเทียม (GPS) และจัดทํารายงานขอมลูใหเพียงพอกับการบรหิาร
กิจการบนฐาน GIS ใหเปนมาตรฐานถูกตองเดียวกันทัง้องคกร  บรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
ดานสารสนเทศและการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ทั้งระบบใหเปนไปตามแผนงานบริหารความเสี่ยง พิจารณา
ดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอการ
บรหิารจัดการสารสนเทศ ดําเนินงานเกี่ยวกับสารบรรณ/การเงินและพสัดุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

      8.2.1  สวนภูมิสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดานการสํารวจ 
รังวัด จัดทําแผนที่ จัดทําฐานขอมูลพื้นที่สวนปาทั่วประเทศโดยอาศัยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม (GPS)  
และจัดทํารายงานขอมูลใหเพียงพอกบัการบริหารกิจการบนฐาน GIS ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร   

  /บริหารจัดการ... 



  

เอกสารหมายเลข 2 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่87/2556 ลงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

- 28 - 

บรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานสารสนเทศและการบรหิารกิจการของ อ.อ.ป. ทั้งระบบใหเปนไป
ตามแผนงานบรหิารความเสี่ยง  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบงัคับบญัชามอบหมาย 

8.2.1.1  งานสํารวจ  มหีนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการสํารวจรังวัดพื้นทีส่วนปา 
ดวยเครื่องหาคาพิกัดจากดาวเทียม  ดําเนินการใหบริการดานสํารวจรังวัดแกหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8.2.1.2  งานภูมิสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทํา ปรบัปรุง พฒันา 
ระบบฐานขอมลูเชิงพื้นที่ของพื้นที่สวนปา ทรัพยสินฯ ของ อ.อ.ป. ตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานขอมลูในรปูแบบระบบฐานขอมลู (Metadata) ใหสอดคลองกับแนวทางตามแผน
แมบทสารสนเทศภูมิศาสตรแหงชาติ  พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหสามารถเช่ือมโยงผานระบบ 
Internet  จัดทําแผนที่แสดงผลการสํารวจรังวัดพื้นที่ดวยเครื่องหาคาพิกัดจากดาวเทียมและเอกสาร 
ที่เกี่ยวของในรูปแบบสือ่ตางๆ  จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณการเงินของสวนภูมิสารสนเทศ   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

8.2.1.3  งานวิเคราะหและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานศึกษา 
และประยุกตใชกระบวนงานดาน Geo - Informatics มาใชในการวิเคราะห และจัดทําฐานขอมลูพื้นทีส่วนปา 
เพื่อใชบรหิารจัดการพื้นทีส่วนปาศึกษาและพฒันาระบบงาน และฐานขอมูลสวนปา เพื่อใหสามารถนําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในการจัดการสวนปาของ อ.อ.ป. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ และปฏิบัติงานอื่นตามที ่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

      8.2.2  สวนสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลัน่กรอง เสนอแนะดําเนินการ 
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูล  การพฒันาบุคลากรขององคการอุตสาหกรรมปาไมใหมทีักษะ
ทางดานคอมพิวเตอร  จัดทําแผนแมบท ICT  จัดทํางบประมาณวิเคราะหโปรแกรมเพื่อใหเหมาะสมกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ของ อ.อ.ป. ในการพฒันาระบบงาน  จัดทําเว็บไซตของ  
อ.อ.ป.  จัดทําระบบ LAN ในสํานักงานกลางและสนับสนุนการจัดทําระบบ LAN ในภูมิภาค  รับผิดชอบงาน 
ดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาวิเคราะหและตัดสินใจเพื่อการบริหารงาน  ประสานงาน 
กับหนวยงานตางๆ ดานขอมูลสารสนเทศ  บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการขอมูลของ อ.อ.ป.  การดูแลรักษา
อุปกรณสารสนเทศ  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่นําสงหนวยงานในระดับสงูกวา อ.อ.ป.  และ
หนวยงานภายนอก  พิจารณาดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ ดานการบริหาร
จัดการองคกร หัวขอการบรหิารจัดการสารสนเทศ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8.2.2.1  งานสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานการใชระบบเทคโนโลยี- 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิเคราะหและตัดสินใจและเพื่อการบรหิารงาน  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  
ดานขอมูลสารสนเทศใหไดมาซึ่งระบบฐานขอมลูกลางสําหรบัรองรบัการตัดสินใจของผูบรหิาร  เสนอแผนงาน 
ดานความพรอมของบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือในการจัดทําระบบสารสนเทศ  บริหารจัดการศูนย 
ปฏิบัติการขอมูลของ อ.อป.  ปรับปรงุขอมลูของ อ.อ.ป. ในสื่อตางๆ ของรัฐบาล ใหถูกตองทันสมัย  พิจารณา
ดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบรหิารจัดการองคกร หัวขอการ
บรหิารจัดการสารสนเทศ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

       /8.2.2.2  งานพัฒนา… 
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8.2.2.2  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดาน 
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร  สรางและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ของ อ.อ.ป. ในการดูแลรักษาอปุกรณสารสนเทศ  
รับผิดชอบงานวิเคราะหโปรแกรมเพือ่ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงาน จัดทําเว็บไซต
ของ อ.อ.ป.  จัดทําระบบ LAN ในสํานักงานกลางและสนับสนุนการจัดทําระบบ LAN ในภูมิภาค  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
9. สํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) สนับสนุนการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  ดานไมเศรษฐกจิ สิ่งแวดลอม 
และชีวมวล เพื่อเปนกลไกในการพัฒนา อ.อ.ป. ใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาสวนปาเศรษฐกจิอยางย่ังยืน 
เปนที่ยอมรบัทัง้ในประเทศและระดับนานาชาติ 

    (2) สงเสรมิ สนับสนุน และแสวงหานวัตกรรมใหมๆ  ดานไมเศรษฐกจิ สิ่งแวดลอมและ 
ชีวมวล เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทีม่ีอยูใหสอดรบักบัสถานการณปจจุบัน และสรางงานสรางรายได 

    (3) ดําเนินการดานการศึกษาพฒันาโครงการนวัตกรรมดานไมเศรษฐกจิ สิ่งแวดลอม 
และชีวมวล ประสานงานและทําความเขาใจกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหนําไปดําเนินการไดในทางปฏิบัติ 

    (4) ประสานดําเนินการและรวมมือทางดานวิชาการและการเงิน และรบัรองดาน 
มาตรฐานจัดการสวนปาอยางย่ังยืน กับหนวยงานหรือสถาบนัตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนและนวัตกรรมขององคกร 

        (5) เปนที่ปรึกษา จัดการฝกอบรม และประสานความรวมมือกบัสํานักงานมาตรฐาน 
เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

    (6) ดําเนินการกําหนดมาตรฐานและออกเอกสารรบัรองการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจ 
อยางย่ังยืนของประเทศไทย โดยความรวมมือกบัภาครัฐและเอกชน เตรียมการจัดต้ังองคกรแยกเปนหนวยงาน/
นิติบุคคล อิสระ เพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่ และผลิตผลการจัดการสวนปา 
ไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืน 

    (7) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (8) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (9) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย] 
งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

       /9.1  ฝายนวัตกรรม… 
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  9.1  ฝายนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากบัติดตามดูแล กิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ทางดานการพฒันานวัตกรรมไมเศรษฐกจิ การจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจและนวัตกรรม 
ที่เกี่ยวของกบัการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ตามหลกัวิชาการปาไม งานทางดานเทคโนโลยี 
ไมเศรษฐกจิและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจ เปนที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและ
ออกแบบแผนการจัดการ พื้นที่ทีม่ีคุณคาดานการอนุรกัษสงู (High Conservation Value : HCV) ใหกับ 
สวนปาลมนํ้ามันของเอกชน และเปนที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการปาไมอยางย่ังยืน
ตามมาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการเคลือ่นยายของสนิคาไม (Chain of Custody : CoC) ของโรงงาน
ผลิตภัณฑไม ใหกบัเอกชนและภาครัฐ  งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสรางพัฒนาองคความรูทางดาน
นวัตกรรมการจัดการสวนปาเศรษฐกจิและนวัตกรรมเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจ ติดตอประสานงานสรางความ
เขาใจและแสวงหาความรวมมือทางดานวิชาการ ดานการเงนิ และดานอื่นๆ กับหนวยงานทั้งภาครฐัและ
เอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการดําเนินงานเชิงบรูณาการทัง้ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกตใชนวัตกรรมการจัดการสวนปาและนวัตกรรมเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจ 
มาปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการสวนปา เสริมสรางรายได ลดรายจาย โดยการดําเนินงานตาม
แนวปฏิบัติการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชนทั้งดานเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพร องคความรูทางดานนวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัการจัดการสวนปาไมเศรษฐกจิ 
เทคโนโลยีไมเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองคกร และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        9.1.1  สวนนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง กิจกรรม 
การดําเนินงานตางๆ ทางดานการพฒันานวัตกรรมไมเศรษฐกิจ การจัดการสวนปาไมเศรษฐกจิและนวัตกรรม 
ที่เกี่ยวของกบัการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ตามหลกัวิชาการปาไม งานทางดานเทคโนโลยี 
ไมเศรษฐกจิและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจ เปนที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและ
ออกแบบแผนการจัดการ พื้นที่ทีม่ีคุณคาดานการอนุรกัษสงู (High Conservation Value : HCV) ใหกับ 
สวนปาลมนํ้ามันของเอกชน และเปนที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการปาไมอยางย่ังยืน
ตามมาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการเคลือ่นยายของสนิคาไม (Chain of Custody : CoC) ของโรงงาน
ผลิตภัณฑไม ใหกบัเอกชนและภาครัฐ  งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสรางพัฒนาองคความรูทางดาน
นวัตกรรมการจัดการสวนปาเศรษฐกจิและนวัตกรรมเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจ ติดตอประสานงานสรางความ
เขาใจและแสวงหาความรวมมือทางดานวิชาการ ดานการเงนิ และดานอื่นๆ กับหนวยงานทั้งภาครฐัและ
เอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการดําเนินงานเชิงบรูณาการทัง้ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกตใชนวัตกรรมการจัดการสวนปาและนวัตกรรมเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจ 
มาปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการสวนปา เสริมสรางรายได ลดรายจาย โดยการดําเนินงานตาม
แนวปฏิบัติการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชนทั้งดานเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอม  
ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพร องคความรูทางดานนวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัการจัดการสวนปาไมเศรษฐกจิ 
เทคโนโลยีไมเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองคกร และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  /9.1.1.1  งานนวัตกรรม… 
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   9.1.1.1  งานนวัตกรรมการจัดการ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการกจิกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ทางดานการพฒันานวัตกรรมไมเศรษฐกจิ และนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการสวนปา 
ไมเศรษฐกจิ ตามหลักวิชาการปาไม เปนทีป่รึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบแผนการจัดการ พื้นทีท่ี่มี
คุณคาดานการอนุรักษสงู (High Conservation Value : HCV) ใหกับสวนปาลมนํ้ามันของเอกชน และเปน 
ที่ปรกึษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการปาไมอยางย่ังยืนตามมาตรฐาน FSC และระบบควบคุม
การเคลื่อนยายของสินคาไม (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑไม ใหกบัเอกชนและภาครัฐ  
เขารวมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เสรมิสราง พัฒนาองคความรูทางดานนวัตกรรมการจัดการสวนปา
เศรษฐกจิ ติดตอประสานงานสรางความเขาใจและแสวงหาความรวมมือทางดานวิชาการ ดานการเงิน และ
ดานอื่นๆ กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ เพือ่ 
การดําเนินงานเชิงบรูณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปรับปรงุประสทิธิภาพในการบริหาร
จัดการสวนปา เสริมสรางรายได ลดรายจาย โดยการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 
เพื่ออํานวยประโยชนทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคมและสิ่งแวดลอม ดําเนินการประชาสมัพันธ เผยแพร องคความรู
ทางดานนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีไมเศรษฐกจิและนวัตกรรม 
ที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองคกร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
   9.1.1.2  งานนวัตกรรมเทคโนโลย ี มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการกจิกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ทางดานเทคโนโลยีไมเศรษฐกจิ และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีไมเศรษฐกจิ 
เสริมสรางพัฒนาองคความรูทางดานนวัตกรรมเทคโนโลยีไมเศรษฐกจิ ติดตอประสานงานสรางความเขาใจ 
และแสวงหาความรวมมอืทางดานวิชาการ ดานการเงิน และดานอื่นๆ กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
หรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพือ่การดําเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติการ นํานวัตกรรมเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจมาประยุกต ปรบัปรุง เพิม่ประสทิธิภาพ  
การจัดการสวนปา การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต การเสรมิสรางรายได ลดรายจาย ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ 
การจัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชนทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดลอม ดําเนินการ
ประชาสมัพันธ เผยแพร องคความรูทางดานเทคโนโลยีไมเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
ไมเศรษฐกจิทั้งภายในและนอกองคกร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      9.1.2  สวนจัดการปาไมอยางยั่งยืน  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลงานดาน 
การเปนทีป่รึกษา จัดการฝกอบรม และประสานความรวมมอืกับสํานักงานมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการ 
จัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  วางแผนสนับสนุนดานการตลาดเกี่ยวกับปาและไมเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ดําเนินการกําหนดมาตรฐานและออกเอกสารรบัรองการจัดการสวนปาและไมเศรษฐกจิอยาง
ย่ังยืนของประเทศไทยโดยความรวมมือกับภาครฐัและเอกชน  เตรียมการจัดต้ังองคกรแยกเปนหนวยงาน/ 
นิติบุคคลอิสระเพื่อดําเนินการตรวจรบัรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 
สงเสริมและจัดการอบรมดานทรัพยากรอินทรีย จัดหาขอมลูพัฒนา Technology  แนวทางวิธีการใชและ
กําหนดมาตรฐานการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกจิจากไมและผลิตผลที่เกี่ยวเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

/9.1.2.1  งานวางระบบ… 
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9.1.2.1  งานวางระบบการจัดการ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการเปนทีป่รึกษา  
จัดการฝกอบรม และประสานความรวมมอืกับสํานักงานมาตรฐานเพื่อการพฒันาระบบการจัดการสวนปา
เศรษฐกจิอยางย่ังยืน สงเสริมและจัดการอบรมดานทรพัยากรอินทรีย วางแผนสนับสนุนดานการตลาดเกี่ยวกบั
ปาและไมเศรษฐกจิตามนโยบายของรัฐบาล ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการจัดการสวนปาและไมเศรษฐกจิ
อยางย่ังยืน จัดหาขอมูลพัฒนา Technology  แนวทางวิธีการใชและกําหนดมาตรฐานการดําเนินการพฒันา
เศรษฐกจิจากไมและผลิตผลที่เกีย่วเน่ือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

9.1.2.2  งานรับรองการจัดการ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการเตรียมการจัดต้ัง 
องคกรแยกเปนหนวยงาน/นิติบุคคลอิสระเพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการ
สวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  ออกเอกสารรับรองการจัดการสวนปาและไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนของประเทศ
ไทยโดยความรวมมือกบัภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  9.2  ฝายนวัตกรรมสิ่งแวดลอม  มีหนาทีร่ับผิดชอบกํากับติดตามดูแล กิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ทางดานการพฒันานวัตกรรมสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
กลไกการพัฒนาที่สะอาด ชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษตางๆ ทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจ
เชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใชประโยชนจากไม การแปรรูป
ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอร รวมทัง้ผลผลิตตางๆ ไดแก ยางพารา เปนตน โดยเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม  
งานบรหิารจัดการความเสี่ยง  เสริมสรางพัฒนาองคความรูทางดานนวัตกรรมชีวมวล พลงังานทดแทนและ
โครงการพิเศษตางๆ ทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
ไมเศรษฐกจิเชิงนิเวศ  ติดตอประสานงานสรางความเขาใจและแสวงหาความรวมมอืทางดานวิชาการ  
ดานการเงนิ และดานอื่นๆ กบัหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่การดําเนินงานเชิงบรูณาการทัง้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกตใชนวัตกรรม
ชีวมวล พลังงานทดแทน และนวัตกรรมอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ มาปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ
บรหิารจัดการสวนปา พัฒนาองคกร เสริมสรางรายได ลดรายจาย โดยการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการ
จัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอม ดําเนินการ
ประชาสมัพันธ เผยแพร องคความรูทางดานนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกับการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีไมเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีไมเศรษฐกจิทั้งภายในและนอกองคกร และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        9.2.1  สวนนวัตกรรมสิ่งแวดลอม  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง กิจกรรม 
การดําเนินงานตางๆ ทางดานการพฒันานวัตกรรมสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
กลไกการพัฒนาที่สะอาด ชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษตางๆ ทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจ
เชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใชประโยชนจากไม การแปรรูป
ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอร รวมทัง้ผลผลิตตางๆ ไดแก ยางพารา เปนตน  โดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
งานบรหิารจัดการความเสี่ยง เสริมสรางพฒันาองคความรูทางดานนวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทนและ
โครงการพิเศษตางๆ ทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
ไมเศรษฐกจิเชิงนิเวศ  ติดตอประสานงานสรางความเขาใจและแสวงหาความรวมมอืทางดานวิชาการ  
ดานการเงนิ และดานอื่นๆ กบัหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ 

     /ตางประเทศ… 
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ตางประเทศ เพือ่การดําเนินงานเชิงบรูณาการทัง้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกตใชนวัตกรรม
ชีวมวล พลังงานทดแทน และนวัตกรรมอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ มาปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ
บรหิารจัดการสวนปา พัฒนาองคกร เสริมสรางรายได ลดรายจาย โดยการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการ
จัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอม ดําเนินการ
ประชาสมัพันธ เผยแพร องคความรูทางดานนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกับการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีไมเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีไมเศรษฐกจิทั้งภายในและนอกองคกร และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   9.2.1.1  งานนวัตกรรมสิ่งแวดลอม  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการกิจกรรม 
การดําเนินงานตางๆ  ทางดานชีวมวลและสิ่งแวดลอม  นวัตกรรมที่เก่ียวของกับชวีมวลและสิ่งแวดลอม  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพฒันาทีส่ะอาด พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษตางๆ 
เสริมสรางพฒันาองคความรู ติดตอประสานงานสรางความเขาใจ และแสวงหาความรวมมือทางดานวิชาการ  
ดานการเงิน และดานอ่ืนๆ กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อการดําเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบติัการ ประยุกต ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการตางๆ สรางมลูคาเพิ่มใหกับผลผลิต เสริมสรางรายได ลดรายจาย  
ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติจัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพร องคความรูทางดานนวัตกรรมที่เก่ียวของกับทางดานชีวมวล 
และสิ่งแวดลอม นวัตกรรมพลังงานทดแทนและโครงการพิเศษตางๆ ทั้งภายในและนอกองคกร และ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 
   9.2.1.2  งานนวัตกรรมชีวมวลเชิงนิเวศ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการกิจกรรม 
การดําเนินงานตางๆ ทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมไม
เศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใชประโยชนจากไม การแปรรูปผลิตภณัฑไมและเฟอรนิเจอร รวมทั้งผลผลิตตางๆ  
ไดแก ยางพารา เปนตน โดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เสริมสรางพัฒนาองคความรูทางดานอุตสาหกรรม 
ไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดตอประสานงานสรางความเขาใจและแสวงหาความรวมมือทางดานวิชาการ ดาน 
การเงิน และดานอ่ืนๆ กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ เพื่อการดําเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปรับปรงุประสทิธภิาพ 
ในงานทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจ 
เชิงนิเวศ  สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต เสริมสรางรายได ลดรายจาย ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติจัดการสวนปา
อยางย่ังยืน เพื่ออํานวยประโยชน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพร  
องคความรูทางดานอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวตักรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจ 
เชิงนิเวศ ทั้งภายในและนอกองคกร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
10. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) พัฒนาตอยอดธุรกจิ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐานและบริหารจัดการสวนปา 
ในความรับผิดชอบตามแนวทางการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจรใหสอดคลองกบันโยบาย
ของ อ.อ.ป. รวม 8 จังหวัด คือ แมฮองสอน เชียงใหม ลําพนู ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร และนาน 

       /(2) ใหความรวมมอื… 
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       (2) ใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการและการดําเนินการเรื่องตางๆ ในทองที ่
เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการและใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  

    (3) บริหารจัดการสถานที่ในความรับผิดชอบทีม่ีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว พัฒนา 
ธุรกิจการทองเที่ยวระบบ Sustainable Eco Tourism เพื่อเพิ่มรายไดใหสวนปาตางๆ จัดสรางสวนสมุนไพร 
แปลงเพาะชํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางการแกปญหาความยากจนชุมชน
ใกลเคียง 

    (4) บริหารธุรกจิบริการตางๆ งานจางทําไม การจัดการสวนปาฯ การแปรรูปไม การ 
นําเขาสงออกผลิตภัณฑจากสวนปาฯ และชุมชน และการพฒันาเครื่องจกัรกลเพื่อการทําไมและสวนปา 

    (5) จัดจําหนายและใหบริการซื้อมาตอยอดเพื่อขายไปไมจากสวนปา นํ้ายางพารา  
ไมแปรรปู ผลิตภัณฑ และสินคาอื่นๆ เพื่อสรางฐานรายไดเพิม่อยางเปนรปูธรรม 

    (6) บริหารทรพัยสินของหนวยงานโดยอาศัยจุดแข็งและความไดเปรียบในการแขงขัน 
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด 

    (7) บริหารจัดการดานการสงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา โดยเปดโอกาสใหชุมชน 
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เพือ่สรางโอกาสและทางเลือกในการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป. 

    (8) กํากับดูแลแกไขปญหาการบุกรุก การลกัลอบตัดไมทาํลายสวนปา วางมาตรการปองกัน 
การขัดขวางการปฏิบัติงานโดยปกติของ อ.อ.ป.  ใหคําปรึกษาและรวมแกไขปญหาเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจของ
มวลชน ตอยอดภูมิปญญาชาวบาน เสรมิสรางการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินในและรอบบริเวณสวนปา อ.อ.ป. 

    (9) ดําเนินการดานการศึกษา คนควา วิจัย และงานดานวิชาการตางๆ ตลอดจน 
การจัดฝกอบรมเพือ่เพิม่ผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และสรางมูลคาเพิม่ใหกบัสินคาและบริการของหนวยงาน 

    (10) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกีย่วของกับการบริหารงาน 
ของหนวยงาน 

    (11) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (12) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (13) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
  ฝายบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแลงานการบรหิารจัดการ สวน
อํานวยการ บุคลากร  การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน งานการเงิน งานบัญชี งานพสัดุ งานชาง  
และงานธุรการ ติดตามประเมินผลกจิการที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง  
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของหนวยงาน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการ 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
  ฝายจัดการสวนปา  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแล การบรหิารจัดการดานการพัฒนา
ที่ดินสวนปา  ใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิ 
เปนฐาน  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  แกไขปญหา ประชาสัมพันธ 

/และวางมาตรการ… 
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และวางมาตรการเพือ่ปองกนัการบุกรุกลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ิน ทั้งภายใน
และรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ รักษาและพัฒนาสินทรัพยและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในความ
รับผิดชอบ ใหสอดคลองกับนโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม บรหิารจัดการสวนแผนงานและประเมินผล 
ขอมูลสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
                      ฝายจัดการผลผลิต  มีหนาทีร่บัผดิชอบกาํกับติดตามดูแล การบรหิารจดัการและใช 
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา  การซื้อมา - ขายไป การตลาด การเก็บเกี่ยวผลผลิต
สวนปาทุกประเภท  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน อาทิ ธุรกิจชีวมวล ธุรกิจทองเที่ยว  
การแปรรูปไม ผลิตภัณฑ ฯลฯ  โดยชุมชนมีสวนรวม รกัษาและพฒันาสินทรัพยและพฒันาพื้นที่ทีม่ีศักยภาพ 
ในความรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอตุสาหกรรมปาไม และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

10.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานในสงักัด ดานทรัพยากร 
มนุษย ธุรการ งานบญัชีและการเงิน พัสดุและทรพัยสิน นิติกรรมสญัญา การซอมแซม การจัดซื้อจัดจาง  
ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ อ.อ.ป. บรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน งานดานระเบียบ หลักเกณฑ 
และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย  
                            10.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ 
พิมพ  รับ - สงหนังสอื ควบคุมพนักงานปฏิบัติสวนอํานวยการพัฒนาตบแตงบริเวณสํานักฯ  บรหิารจัดการ 
ความเสี่ยง ควบคุมภายใน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติ งานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความ
ตอเน่ือง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
                            10.1.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานรับ-จายเงิน 
ทุกประเภท  เกบ็รกัษา ดําเนินการดานภาษีตางๆ การปดบญัชี ตรวจและจัดทําใบสําคัญ ใบสําคัญเงินโอน  
และใบแจงโอนบัญชี  บันทึกขอมลูประจําเดือนเขาสูระบบ Geneus จัดทํารายงานเงินสดคงเหลอืประจําวัน  
งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงาน 
ผลดําเนินการทางการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
   10.1.3  งานบริหารบุคคล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานบริหารบุคคลวาดวย 
การจาง เงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ การสอบสวน วินัย ลงโทษ อัตรากําลัง บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย 
การมอบอํานาจ การจัดทําสัญญา นิติกรรมสัญญา เก็บรักษาเอกสาร และขอมูลตางๆ การขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ การฝกอบรม สมัมนาตางๆ  จัดทาํและเก็บรักษาทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน สรุปขอมลู  
งานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่
ผูบงัคับบญัชามอบหมาย 
                               10.1.4  งานพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานทรัพยสิน อาคาร บานเรือน 
สํานักงานและสิง่ปลูกสราง พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ออกแบบการกอสราง คํานวณราคา ควบคุมการกอสราง 
ซอมแซม ตามงบประมาณของสํานัก การโอนยายยานพาหนะ การประกันภัย เกบ็รักษาเอกสาร  รายงาน
มาตรการปองกันปราบปรามทุจริตรายเดือนและรายไตรมาส การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      /10.2  สวนแผนงาน… 
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10.2  สวนแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน  
วางแผน จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัดติดตาม ศึกษาวิเคราะหและประเมนิผล งบประมาณลงทุนปลกูสรางสวนปา 
งบประมาณทําการ แผนธุรกิจ แผนสรางรายไดเสริม การปลูกสรางสวนปา ผลตอบแทนตางๆ  การตลาด  
การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ  ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจตอยอด 
โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน งานวิชาการ การทดลอง ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสราง
สวนปาทั้งทางตรงและทางออม การปรบัปรุงพันธุไม จัดหาพันธุไม การปองกันและปราบแมลงและศัตรูพืช 
ปรับปรงุดิน สงเสริมปลกูไมเศรษฐกิจ ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสํานักฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

10.2.1  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม วิเคราะหและประเมินผล งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา งบประมาณ 
ทําการ  แผนธุรกจิ แผนสรางรายไดเสริม  การจัดการสวนปาใหไดผลผลิตอยางเต็มประสทิธิภาพตอเน่ืองย่ังยืน 
มีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ  ธุรกิจตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เปนฐาน  ปรบัปรุงแผนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมาย  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย 

        10.2.2  งานวิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงาน ดานวิชาการ  
การทดลอง ศึกษา คนควาวิจัย พัฒนา แนะนําดานการปลกูสรางสวนปาทั้งทางตรงและทางออม การปรับปรงุ
พันธุไม การขยายพันธุไม  จัดหาพันธุไม ใหเพียงพอตอการปลูกสรางสวนปา การปองกันกําจัดปราบปราม
แมลงศัตรพูืช การใชประโยชนของไมที่ไดจาการปลูกสรางสวนปา อุตสาหกรรมไม  การทองเที่ยว  การ
ปรับปรงุดินและพิจารณาตรวจสอบรวบรวม รายงานผลดานการปลูกสรางสวนปา การสรางรายไดเสริม 
ในสวนปา ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยใหหนวยงานตางๆ ไดใชประโยชน และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.2.3  งานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ  พิจารณา 
เสนอ จัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดติดตามและประเมินผล  การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ ไมตามนโยบาย
ของรัฐและอื่นๆ การจัดการสวนปาอยางย่ังยืนตามมาตรฐานขององคการอุตสาหกรรมปาไม การตลาด การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภท และธุรกิจที่ตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน อัตราคาจางตางๆ  ตรวจสอบ
บัญชีสตอกไม หน้ีสินคาซื้อไมที่คงคางชําระ การจดทะเบียนสวนปา  การขออนุญาตตางๆ ในดานการผลิต
จําหนายสินคาทุกชนิด  ตลอดจนประสานดําเนินการขออนุญาตผลิตจําหนายสินคา และรวบรวมสรปุผลการ
ดําเนินงานของงานในสังกัดใหเปนไปตามระเบียบกําหนดเวลา  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา 
มอบหมาย 
   10.2.4  งานการตลาด  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ ดานการสงเสรมิการขาย 
การจําหนาย ผลผลิตจากสวนปาและไมตามนโยบายของรัฐและอืน่ๆ การประชาสัมพันธ ออกรานแสดงสินคา 
ประสานจัดจําหนายผลิตภัณฑทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  จัดทําฐานขอมลูลูกคา  ศึกษารวบรวมขอมลู
ความตองการสินคาผลิตภัณฑไมของลูกคา วิเคราะหแนวโนมความตองการแตละชวงเวลา ควบคุม จัดทาํสตอก
สินคา  สินคาตัวอยาง ธุรกจิซือ้มา - ขายไป การกําหนดราคา  การสงมอบ  ติดตามเรงรัดหน้ีการคา การทํา
สัญญาธุรกิจ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติ และปฏิบัติงานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

          /10.2.5  งานภูมิสารสนเทศ... 
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        10.2.5  งานสารสนเทศ มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการงาน ดานภูมิสารสนเทศ  
การพัฒนา ดูแลรักษาเว็บไซด ระบบเครือขาย ระบบความปลอดภัยดานสารสนเทศ และประสานขับเคลื่อน 
นําโปรแกรมที่พัฒนาแลวไปสูการปฏิบัติจริงเพื่อพฒันาไปสูการเปน e–Government  การใหความรู การ
ฝกอบรม การใชโปรแกรม การซอมแซมบํารงุรกัษาและประชาสัมพันธเผยแพรกจิกรรมและขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน รวมทั้งพัฒนาฐานขอมูลสวนปา ขอมูลภูมสิารสนเทศใหเปนระบบ พรอมจัดทําแผนที่แสดงผลการ
สํารวจรังวัดพื้นที่ ดวยเครือ่งหาคาพิกัดจากดาวเทียมและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหสามารถเช่ือมโยงผานระบบ 
Internet  และสอดคลองกบัแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

10.3  สวนจัดการผลผลิต  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการประสานงานและใหความรวมมือ 
เจาหนาที่ทางราชการดําเนินการเกี่ยวกบัไมปานอกโครงการ และไมของกลาง (ยกเวนไมสักสวนปา) ในทองที่
ตางๆ ตามที่สํานักฯ กําหนด ใหงานบรรลเุปาหมาย และกลัน่กรองงานดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการทาํไมและเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนปา การกอสราง 
บํารุง  ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นทีท่ําไม การแผวถางปา  รวมทัง้ การใหบรกิารตรวจซอม 
บํารุง การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรงุ ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ ที่อยูในรับผิดชอบของ 
สํานักฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.3.1  งานบริหารจัดการดานผลผลิต  มีหนาที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการดําเนินการ 
ทําไมปานอกโครงการและไมของกลาง (ยกเวนไมสกัสวนปา)  และใหความรวมมือเจาหนาทีท่างราชการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการทําไมในทองที่ตามทีส่ํานักฯ กําหนด ตามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ  และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย       

  10.3.2  งานบรหิารจัดการดานยานพาหนะทําไม  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
บรหิารจัดการและบริการดานยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมอืกล และอปุกรณตางๆ  สําหรับสนับสนุน 
ใชในการทําไมปานอกโครงการ ไมของกลางและไมสักสวนปา เตรียมพื้นทีป่ลกูสรางสวนปา การแผวถางปา 
การกอสราง บํารงุ ซอมแซมเสนทางทําไม ทางตรวจการในสวนปาและปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย 

  10.3.3  งานชางกล  มีหนาทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแล บํารงุรกัษา  
ซอมแซมยานพาหนะเครื่องจกัร เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ พัฒนาเครื่องมือ 
ดัดแปลง ปรับปรงุ ยานพาหนะเครื่องมือกล และอปุกรณใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.4  สวนโครงการหลวงบานวัดจันทร  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองเกี่ยวกับ 
การบริหารงานสวนปาโครงการหลวงบานวัดจันทร และพัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน 
ใหบริการดานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 
รวมทั้งประสานงานกับทุกภาคสวนในการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจทุกดานของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.4.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ งาน 
สารบรรณ บัญชีและการเงิน บรหิารงานบุคคล ทรัพยสิน อาคาร สถานที่ บานพัก และบรเิวณสํานักงาน  

    /ยานพาหนะ… 
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ยานพาหนะ พัสดุ จัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชี นําขอมลูบันทกึดวยคอมพิวเตอรในระบบบัญชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทําและตรวจสอบใบสําคัญ  ความถูกตองเรยีบรอยของงานตางๆ กอนนําเสนอผูบังคับบญัชา 
โดยใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   10.4.2  งานสวนปาหลวงบานวัดจันทร  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ บรหิาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร  การปลกูสรางสวนปา  การ 
แกปญหา ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก ลกัลอบตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการ 
พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรับผดิชอบ สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย 
ฝกอบรม และงานดานวิชาการอื่นๆ และควบคุมการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว กิจกรรม สือ่ความหมายและ
นันทนาการศูนยศึกษาธรรมชาติ ประสานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายและรักษาทรัพยสินของสวนปาหลวงบานวันจันทร  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   10.4.3  งานธรุกิจบริการและการทองเท่ียว  มหีนาที่รบัผิดชอบดําเนินการงาน
บรกิารการทองเทีย่ว ดําเนินการพฒันาการทองเที่ยว จัดทําแผนงานการทองเที่ยว จัดทําโปรแกรมการ
ทองเที่ยวแบบเหมาจาย ประสานงานและดําเนินงานเผยแพรศักยภาพการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวสวนปา 
และกิจกรรมสมัพันธ ประกอบดวยโครงการหลวงบานวัดจันทร สวนปาแมแจม และพื้นที่อื่นๆ ที่ อ.อ.ป. 
กําหนด จัดทําปฏิทินการทองเที่ยว ผลักดันสถานทีท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ใหอยูในโปรแกรมการทองเที่ยว 
ของบริษัททัวรตางๆ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
  10.5  สวนอุตสาหกรรมปาไมแมเมาะ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดาน
พัฒนาตอยอดธุรกิจ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน และไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ การแปรรูปไม 
การอบไม ไสไม อัดนํ้ายาไม ผลิตภัณฑไม การรับจางตางๆ เกบ็รักษาไมแปรรูปและการจําหนาย พัฒนา 
ตอยอดธุรกิจ นวัตกรรมใหม สารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.5.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ  งาน 
สารบรรณ บัญชีและการเงิน บรหิารงานบุคคล ทรัพยสิน อาคาร สถานที่ บานพัก และบรเิวณสํานักงาน 
ยานพาหนะ พัสดุ จัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชี นําขอมลูบันทกึดวยคอมพิวเตอรในระบบบัญชีแยกประเภท 
(Geneus 5)  จัดทําและตรวจสอบใบสําคัญ ความถูกตองเรยีบรอยของงานตางๆ กอนนําเสนอผูบังคับบญัชา 
โดยใหเปนไปตาม ระเบียบ แบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว ปฏิบัติงานดานแผนงาน การขาย และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   10.5.2  งานแปรรูปไม  มหีนาทีร่บัผดิชอบการดําเนินการ แปรรปูไม  จาํหนาย  
รับจาง สงใหทําผลิตภัณฑแปรรูปทั่วๆ ไป จําหนาย ควบคุมสตอกวัตถุดิบและสินคาจากไมสวนปาเศรษฐกจิ
และไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
   10.5.3  งานผลิตภัณฑ  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการ จัดทําและรับจางผลิต 
การจําหนาย ผลิตภัณฑ อาทิ ไมแผนพื้น ปารเก ประตูหนาตาง เครื่องเรอืน ครภัุณฑ เฟอรนิเจอรตางๆ  
พัฒนารปูแบบผลิตภัณฑ จากไมสวนปาเศรษฐกิจและไมตามนโยบายของรัฐ ย ควบคุมสตอกวัตถุดิบและ 
สินคาตางๆ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

/10.6  องคการ… 
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10.6  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชยีงใหม  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร  การปลูกสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  การประชาสัมพันธ สารสนเทศ  
และวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน 
ทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน 
การแผวถางปา  การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย  ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  รักษาทรัพยสนิประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

10.6.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.6.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.6.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน  งานดานวิชาการตางๆ  วางมาตรการ
ตลอดจนการกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบกุรุกพืน้ที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
   10.6.4  งานสวนปาแมหอพระ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ    

    /ประสานงาน... 
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ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมหอพระ อําเภอแมแตง และสวนปาสะเมิง อําเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.5  งานสวนปาแมลี้  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมลี้ สวนปาแมตืน - แมแนต สวนปาแมลี้ (โครงการที่ 5) อําเภอลี ้จังหวัด
ลําพูน และสวนปาโครงการปรบัปรุงปาสงวนแหงชาติปาแมหาด อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.6  งานสวนปาแมแจม  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน ใหบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและที่พกั 
การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความรวมมอืกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย    
   10.6.7  งานสวนปาแมหาด - แมกอ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 
ประสานงาน และใหความรวมมอืกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมหาด - แมกอ สวนปาโครงการปรงัปรุงปาสงวนแหงชาติปาแมลี ้และสวนปา
บานวงษา อําเภอลี ้จังหวัดลาํพูน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.8  งานสวนปาบานหลวง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกิจ การแกไขปญหาพื้นที่ ประชาสัมพันธ  
วางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน  

  /ทั้งภายในและ... 
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ทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน 
การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความรวมมอืกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษาทรัพยสินของสวนปาบานหลวง สวนปาแมใจ - แมอาย และสวนปา
แมหลกัหมืน่ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.9  งานสวนปาไชยปราการ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรฐัและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาไชยปราการ  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  และปฏิบัติงานอืน่  
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.10  งานสวนปาเชียงดาว  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาเชียงดาว และสวนปาปางไมแดง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.11  งานสวนปาดอยบอหลวง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพนัธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาดอยบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย     
   10.6.12  งานสวนปาแมอุคอ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก  
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ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมอุคอ อําเภอเมอืง จังหวัดแมฮองสอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย     
   10.6.13  งานสวนปาแมอุมลอง  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมอมุลอง อําเภอแมลานอย และสวนปาสาละวิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.6.14  งานสวนปาหลวงสันกําแพง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาหลวงสันกําแพง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม สวนปาแมธิ - แมสาร และ 
สวนปาแมธิ - แมตีบ อําเภอเมือง จังหวัดลําพนู และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     

10.7  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลาํปาง  มีหนาที่ควบคุมการดําเนินงานบริหาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปา ใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร  การปลกูสรางสวนปา  
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  การประชาสัมพันธ สารสนเทศ และวาง
มาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลกัลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายใน
และรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผว
ถางปา  การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงาน
ดานวิชาการตางๆ  รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย ใหสอดคลองกับนโยบายของ  อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดพะเยา  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

10.7.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทํา 

/สัญญานิติกรรม... 
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สัญญานิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน 
อาคารสถานที่ บานพกัและบรเิวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพัสดุทรัพยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.7.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.7.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด สงเสรมิ
การปลูกปาเศรษฐกิจ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
   10.7.4  งานสวนปาทุงเกวียน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตทกุประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพนัธและวางมาตรการเพื่อปองกันการ 
บุกรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปา 
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  ดําเนินงานโรงงานไม ผลิตภัณฑไม สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  ดําเนินงานโรงงานผลิตปุยอินทรยี เปนศูนยเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประสานงาน และใหความรวมมอืกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  
และรักษาทรัพยสินของสวนปาทุงเกวียน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย     
   10.7.5  งานสวนปาแมมาย  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   

/และรักษา... 
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และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมมาย อําเภอเมอืง และสวนปาแมตา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.7.6  งานสวนปาแมทรายคํา  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพนัธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมทรายคํา อําเภอเมือง และสวนปาแมตุย อําเภอหางฉัตร จงัหวัดลําปาง 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย     
   10.7.7  งานสวนปาแมสุก  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลาํปาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย     
   10.7.8  งานสวนปาเวียงมอก  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาเวียงมอก สวนปาแมวะ อําเภอเถิน และสวนแมทาน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย     
   10.7.9  งานสวนปาแมพริก - แมสะเลียม  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน 
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา 
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   

     /ประสานงาน... 
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 ประสานงานและใหความรวมมอืกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมพริก - แมสะเลียม อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย     
   10.7.10  งานสวนปาแมเมาะ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา ผลิตกลาไม
เศรษฐกจิ การเก็บเกี่ยวผลผลิตทกุประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน ดําเนินการเปน 
ศูนยสงเสรมิการเรียนรู ปลูกไมเศรษฐกจิ การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   
สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมเมาะ 
อําเภอลําปาง จังหวัดลําปาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.7.11  งานสวนปาแมจาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการดาน
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย และรกัษา
ทรัพยสินของสวนปาแมจาง อําเภอลําปาง จงัหวัดลําปาง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย     
   10.7.12  งานสวนปาแมยาว - แมซาย  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน 
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมยาว - แมซาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สวนปาหนวยจัดการปาไมที่
เชียงราย 14 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  สวนปาหนวยจัดการปาไมที่เชียงราย 21 อําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา  สวนปาหนวยจัดการตนนํ้าแมสลอง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และสวนปาโครงการปรบัปรุง      
ปาสงวนแหงชาติปาหวยสักและปาแมกกฝงขวา กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     

10.8  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร  มหีนาที่ควบคุมกลั่นกรอง การดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปา ใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  การประชาสัมพันธ สารสนเทศ  

         /และวางมาตรการ... 
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และวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน  
ทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน  
การแผวถางปา  การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัดแพร จงัหวัด
นาน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

10.8.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.8.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5)  จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน  โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.8.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลติจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการ 
ตลอดจนการกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบกุรุกพืน้ที่สวนปา งานซือ้มา-ขายไป งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
   10.8.4  งานสวนปาวังชิ้น  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาวังช้ิน และสวนปาแมยม - แมแปง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     

/10.8.5 งานสวนปา... 
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   10.8.5  งานสวนปาแมสิน - แมสูง  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมสิน - แมสูง และสวนปานาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.8.6  งานสวนปาแมสรอย  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมสรอย อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย  
   10.8.7  งานสวนปาแมมาน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมมาน อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร และสวนปาแมกอน -      
แมสาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     
   10.8.8  งานสวนปาเดนชัย  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   

/และรักษา... 
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และรักษาทรัพยสินของสวนปาเดนชัย สวนปาแมจั๊วะ สวนปาโครงการปาแมปาน และสวนปาโครงการ
ปรับปรงุแมแย - แมสาง อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย     
   10.8.9  งานสวนปาขุนแมคํามี  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมายและ 
รักษาทรพัยสินของสวนปาขุนแมคํามี อําเภอรองกวาง จงัหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย     
   10.8.10  งานสวนปาแมคําปอง - แมสาย  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานบรหิาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน 
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ   สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมคําปอง - แมสาย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย   
     10.8.11  งานสวนปานครนาน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปานครนาน อําเภอภูเพียง และสวนปานํ้าปว - นํ้าพาง อําเภอปว จังหวัดนาน  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย     
   10.8.12  งานสวนปาแมแฮด  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 

   /ประสานงาน... 
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ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมแฮด สวนปาแมแคม - แมสอง สวนปาโรงเรียนปาไม และสวนปาโครงการ
ปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาแมยมตะวันตก อําเภอสอง จังหวัดแพร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย     
 
11. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) พัฒนาตอยอดธุรกจิ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐานและบริหารจัดการสวนปา 
ในความรับผิดชอบตามแนวทางการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจรใหสอดคลองกบันโยบาย
ของ อ.อ.ป. รวม 10 จังหวัด คือ อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก สโุขทัย เพชรบรูณ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค 
ชัยนาท และอุทัยธานี 

    (2) ใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการและการดําเนินการเรื่องตางๆ ในทองที ่
เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการและใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  

    (3) บริหารจัดการสถานที่ในความรับผิดชอบทีม่ีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว พัฒนา 
ธุรกิจการทองเที่ยวระบบ Sustainable Eco Tourism เพื่อเพิ่มรายไดใหสวนปาตางๆ จัดสรางสวนสมุนไพร 
แปลงเพาะชํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางการแกปญหาความยากจนชุมชน
ใกลเคียง 

    (4) บริหารธุรกจิบริการตางๆ งานจางทําไม การจัดการสวนปาฯ การแปรรูปไม  
การนําเขาสงออกผลิตภัณฑจากสวนปาฯ และชุมชน และการพัฒนาเครื่องจักรกลเพือ่การทําไมและสวนปา 

        (5) จัดจําหนายและใหบริการซื้อมาตอยอดเพื่อขายไปไมจากสวนปา นํ้ายางพารา  
ไมแปรรปู ผลิตภัณฑ และสินคาอื่นๆ เพื่อสรางฐานรายไดเพิม่อยางเปนรปูธรรม 

    (6) บริหารทรพัยสินของหนวยงานโดยอาศัยจุดแข็งและความไดเปรียบในการแขงขัน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

    (7) บริหารจัดการดานการสงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา โดยเปดโอกาสใหชุมชน 
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เพือ่สรางโอกาสและทางเลือกในการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป. 

       (8) กํากับดูแลแกไขปญหาการบุกรุก การลักลอบตัดไมทาํลายสวนปา วางมาตรการ 
ปองกันการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยปกติของ อ.อ.ป.  ใหคําปรึกษาและรวมแกไขปญหาเกี่ยวกับสังคม  
เศรษฐกจิของมวลชน ตอยอดภูมิปญญาชาวบาน เสรมิสรางการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน ในและรอบบรเิวณ
สวนปา อ.อ.ป. 

    (9) ดําเนินการดานการศึกษา คนควา วิจัย และงานดานวิชาการตางๆ ตลอดจนการ 
จัดฝกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรบัปรุงคุณภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกบัสินคาและบริการของหนวยงาน 

    (10) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกีย่วของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (11) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

/(12) ตรวจสอบ… 
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    (12) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (13) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
                     ฝายจัดการสวนปา  มีหนาทีร่ับผิดชอบกาํกับติดตามดูแล การบริหารจัดการดานการพัฒนา
ที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิ
เปนฐาน ธุรกจิทองเที่ยว  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  แกไขปญหา 
ประชาสมัพันธ และวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุกลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันา
เศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ  รักษาและพฒันาทรพัยสินและพฒันา
พื้นที่ที่มีศักยภาพในความรบัผิดชอบ ใหสอดคลองกับนโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม  บรหิารจัดการ
สวนแผนงานและประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
                      ฝายจัดการผลผลิต  มีหนาทีร่ับผิดชอบกาํกับติดตามดูแล  การบรหิารจัดการและใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา การซื้อมา-ขายไป การเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปา 
ทุกประเภท  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน อาทิ ธุรกิจชีวมวล  ธุรกิจทองเที่ยว   
การแปรรปูไม ผลิตภัณฑ ฯลฯ  โดยชุมชนมีสวนรวมรักษาและพฒันาทรพัยสินและพฒันาพื้นที่ทีม่ีศักยภาพ 
ในความรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอตุสาหกรรมปาไม บริหารจัดการสวนอํานวยการ  
บุคลากร การบรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง  
ที่เกี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการ 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

11.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานในสงักัด ดานทรัพยากร 
มนุษย ธุรการ งานบญัชีและการเงิน  งานพัสดุและทรพัยสิน นิติกรรมสัญญา การซอมแซม การจัดซื้อจัดจาง 
ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดาน
ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

11.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ รับ - สงหนังสือหนวยงาน งานดานบรหิารบุคคล การจัดจาง เงินเดือน พจิารณาความดีความชอบ  
การสอบสวน วินัย ลงโทษ อัตรากําลัง บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การมอบอํานาจ การจัดทําสัญญา นิติกรรม 
ตางๆ เก็บรักษาเอกสาร และขอมูลตางๆ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ การฝกอบรม สัมมนา
ตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การบรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน  ดานระเบียบ หลักเกณฑ  
และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ 
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
                            11.1.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานรับ-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญเงินโอน 
และใบแจงโอนบัญชี  บันทึกขอมลูประจําเดือนเขาสูระบบ Geneus  จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน  
งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

/11.1.3 งานพัสดุ... 
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                               11.1.3  งานพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานทรัพยสิน อาคาร บานเรือน 
สํานักงานและสิง่ปลูกสราง พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ซอมแซม ตามงบประมาณของสํานัก การโอนยาย 
ยานพาหนะ การประกันภัย เก็บรักษาเอกสาร รายงานมาตรการปองกันปราบปรามทุจริตรายเดือนและราย 
ไตรมาส การควบคุมภายใน  การบรหิารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

11.2  สวนแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน  วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม ศึกษาวิเคราะหและประเมนิผล งบประมาณลงทุนปลกูสรางสวนปา 
งบประมาณทําการ แผนธุรกิจ แผนสรางรายไดเสรมิ การปลูกสรางสวนปา ผลตอบแทนตางๆ  การใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจตอยอดโดยใช 
สวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานวิชาการ  การทดลอง ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา แนะนํา  การปลูกสราง 
สวนปาทั้งทางตรงและทางออม การปรบัปรุงพันธุไม จัดหาพันธุไม การปองกันและปราบแมลงและศัตรูพืช 
ปรับปรงุดิน สงเสริมปลกูไมเศรษฐกิจ ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสํานักฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

11.2.1  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ เรงรัด ติดตาม วิเคราะหและประเมินผล งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา งบประมาณ 
ทําการ  แผนธุรกจิ แผนสรางรายไดเสริม  การจัดการสวนปาใหไดผลผลิตอยางเต็มประสทิธิภาพตอเน่ืองย่ังยืน 
มีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ  ธุรกิจตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เปนฐาน  ปรบัปรุงแผน  ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมาย  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับ - 
บัญชามอบหมาย 

11.2.2  งานวิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงาน ดานวิชาการ  
การทดลอง ศึกษา คนควาวิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสรางสวนปาทัง้ทางตรงและทางออม  การปรบัปรุง 
พันธุไม  การขยายพันธุไม  จัดหาพันธุไม ใหเพียงพอตอการปลูกสรางสวนปา  การปองกันกําจัดปราบปราม
แมลงศัตรพูืช การใชประโยชนของไมที่ไดจาการปลูกสรางสวนปา การปรบัปรุงดิน  พิจารณา ตรวจสอบ
รวบรวม รายงานผลการปลูกสรางสวนปา การสรางรายไดเสริมในสวนปา ขอมลูขาวสารตางๆ มาจัดทํา 
เปนสื่อในรปูแบบตางๆ  เพื่อทําการประชาสัมพันธ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.2.3  งานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ พิจารณา  
เสนอ ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามและประเมินผล ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การสงเสริมปลูกไม
เศรษฐกจิ  การซื้อมา - ขายไป  จนถึงข้ันตอนการจําหนายจายโอน ตรวจสอบบญัชีสตอกไม หน้ีสินคาซือ้ไม 
ที่คงคางชําระ การจดทะเบียนสวนปา การขออนุญาตตางๆ ในดานการผลิต-จําหนายสินคาทุกชนิด ตลอดจน
ประสานดําเนินการขออนุญาตผลิตจําหนายสินคาและรวบรวมสรปุผลการดําเนินงานของงานในสังกัดใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนดเวลา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

          11.3  สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานบรหิาร
ดานยานพาหนะเครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ  สําหรับสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นที่ปลูก
สรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพืน้ที่สวนปาและพื้นทีท่ําไม รวมทั้งตรวจซอม บํารุง 
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกลและอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      /11.3.1 งานวางแผน... 
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       11.3.1  งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ
บรหิารดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครื่องมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นที่
ปลูกสรางสวนปา  การกอสราง บํารุง ซอมแซม ทางตรวจการในสวนปา รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ 
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง  ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

11.3.2  งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม  มีหนาทีร่บัผิดชอบดําเนินการ 
ดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการทําไมตามนโยบาย
ของรัฐและอื่นๆ  การกอสราง บํารุง ซอมแซมเสนทางทําไม รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ พัฒนา ดัดแปลง 
ปรับปรงุ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

11.4  สวนอุตสาหกรรมไม  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการพฒันาตอยอดธุรกิจ  
โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน และไมตามนโยบายของรฐัและอื่นๆ  โดยการแปรรูปไม อบไม ไสไม  
อัดนํ้ายาไม ผลิตภัณฑไม การรับจางตางๆ เก็บรักษาไมแปรรูปและจําหนาย พัฒนาตอยอดธุรกิจนวัตกรรมใหม 
สารสนเทศ สงผลผลิตใหสํานักธุรกจิและการตลาด สํานักอุตสาหกรรมไม  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับ -
บัญชามอบหมาย 

11.4.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ งาน 
สารบรรณ  บัญชีและการเงิน บรหิารงานบุคคล ทรัพยสิน อาคาร สถานที่ บานพัก และบรเิวณสํานักงาน 
ยานพาหนะ พัสดุ จัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชี นําขอมลูบันทกึดวยคอมพิวเตอรในระบบบัญชีแยกประเภท 
(Geneus 5)  ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย  ความถูกตองเรียบรอยของงานตางๆ กอนนําเสนอผูบังคับบญัชา  
โดยใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                            11.4.2  งานแปรรูปไมและผลิตภัณฑไม  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการแปรรูปไม 
บริการอบไม ไสไม อัดนํ้ายาไม ผลิตภัณฑไม การรับจางตางๆ จัดทําผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตภัณฑ ไมจาก 
สวนปาเศรษฐกิจและไมตามนโยบายของรัฐ จําหนายควบคุมสตอกวัตถุดิบและสินคา สงผลผลิตใหสํานักธุรกิจ
และการตลาด สํานักอุตสาหกรรมไม  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.5  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตอุตรดิตถ  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ  และวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ  ลักลอบตัดไมในสวนปาและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน ทั้งภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐานการแผวถางปา   
การซื้อมา-ขายไป การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสริมการศึกษาคนควา วิจัย  ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.   ในทองทีจ่ังหวัดอุตรดิตถ 
จังหวัดสุโขทัย และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

11.5.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา 

   /นิติกรรมตางๆ… 
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นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.5.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.5.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการ 
ตลอดจนการกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบกุรุกพืน้ที่สวนปา งานซือ้มา-ขายไป งานดานการตลาด
สงเสรมิการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
                     11.5.4  งานสวนปาทาปลา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดานการ
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลักลอบ 
ตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ 
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  และควบคุมการพัฒนาธุรกจิ
การทองเที่ยว กิจกรรม สือ่ความหมายและนันทนาการศูนยศึกษาธรรมชาติ ประสานงานและใหความรวมมือ
กับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรัพยสินของ 
สวนปาทาปลา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย     

11.5.5  งานสวนปาปากปาด  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาปากปาด และสวนปานากล่ํา และปฏิบติังานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย     

     /11.5.6  งานสวนปา… 
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                         11.5.6  งานสวนปาศรีสัชนาลัย  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดาน
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ 
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาศรสีัชนาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย     
                          11.5.7  งานสวนปาแมสาน  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดานการ
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลักลอบตัด
ไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ 
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรพัยสินของ 
สวนปาแมสาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย     

11.5.8  งานสวนปาหวยฉลอง - หวยสีเสียด  มีหนาทีร่ับผดิชอบดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อ
ปองกันการบุกรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณ
สวนปาในความรับผดิชอบ พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใช
ประโยชนไม  ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการ
ตางๆ ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย และรักษาทรพัยสินของสวนปาหวยฉลอง - หวยสีเสียด และสวนปานํ้าล ีและปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย     

11.6  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตตาก  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา 
การซื้อมา-ขายไป  การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษาคนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัดตาก 
กําแพงเพชร นครสวรรค ชัยนาท อุทัยธานี  และสุโขทัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     /11.6.1  งานบริหาร… 
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11.6.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบรหิารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสัญญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.6.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.6.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรดั รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลตุามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

11.6.4  งานสวนปาแมละเมา-แมสอด  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงานบริหาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก  ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา 
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน  การแผวถางปา การใชประโยชน
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 
และควบคุมการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว กิจกรรม สื่อความหมายและนันทนาการศูนยศึกษาธรรมชาติ 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาแมละเมา สวนปาแมสอด (โครงการ 4) และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย 
                                11.6.5  งานสวนปาพบพระ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดานการ
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลักลอบตัด
ไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ 

    /พัฒนาตอยอด… 
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พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ 
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรพัยสินของ 
สวนปาพบพระ สวนปาแมก ุและสวนปาแมสอด และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
                  11.6.6  งานสวนปาทาสองยาง  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาทาสองยาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบญัชามอบหมาย 

11.6.7  งานสวนปาเมืองตาก - เชียงทอง  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานบรหิาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการ เพื่อปองกัน
การบุกรุกลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณสวนปา 
ในความรับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจยั ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย    
และรักษาทรัพยสินของสวนปาเมืองตาก สวนปาเชียงทอง สวนปาประจํารกัษ  และโครงการปรับปรงุ 
ปาสงวนแหงชาติปาประดางค - วังเจา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                                11.6.8  งานสวนปากําแพง  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปากําแพง โครงการปรับปรงุปาสงวนแหงชาติคลองสวนหมาก - คลองขลงุ และสวนปา
ไตรตรึงษ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

11.6.9  งานสวนปาลาดยาว  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ 

    /รับผิดชอบ... 
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รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม 
นโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน 
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาลาดยาว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.6.10  งานสวนปาบานดานลานหอย  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก  ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจยั ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตาเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาบานดานลานหอย และปฏิบติังานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
                             11.6.11  งานสวนปาไผเขียว - ตลุกดู  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บรหิาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจยั ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตาเปาหมาย  
และรักษาทรัพยสินของสวนปาไผเขียว - ตลุกดู สวนปาเขาสูง - เขาพระ และสวนปาหวยระบํา  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

11.6.12  งานสวนปาหวยระบํา  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุลักลอบ
ตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ 
พัฒนาตอยอดธุรกจิ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน ไมตามนโยบายของ
รัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงานและใหความ
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย และรักษาทรัพยสินของสวน
ปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

11.7  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสมัพันธ และวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา  

/การซื้อมา... 
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การซื้อมา-ขายไป การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจยั ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ   รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัด พิษณุโลก 
พิจิตร และเพชรบูรณ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    

11.7.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.7.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.7.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการ 
ตลอดจนการกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบกุรุกพืน้ที่สวนปา งานซือ้มา-ขายไป งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

11.7.4  งานสวนปาเขากระยาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ 
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจยั ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
และควบคุมการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว กิจกรรม สื่อความหมายและนันทนาการศูนยศึกษาธรรมชาติ
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตาเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาเขากระยาง และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11.7.5  งานสวนปานํ้าตาก  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดานการ 
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

     /ทุกประเภท... 
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ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพือ่ปองกันการบุกรุก  ลักลอบ 
ตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ 
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรพัยสินของ 
สวนปานํ้าตาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                                11.7.6  งานสวนปาเขาคณา  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการดาน
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาเขาคณา สวนปาดงเจริญ สวนปาหนองดง และสวนปาทาแดง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
                                11.7.7  งานสวนปาลุมนํ้าวังทองฝงขวา  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน บรหิาร
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก  ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจยั ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตาเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาลุมนํ้าวังทองฝงขวา สวนปาลุมนํ้าวังทองฝงซาย สวนปาวังกระบาก สวนปา 
ยางขาว  สวนปาซํารู และสวนปาหวยปาคาย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                                11.7.8  งานสวนปาวัดโบสถ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการดาน
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาวัดโบสถ สวนปาสองฝงลําแควนอย และโครงการปรับปรงุปาสงวนแหงชาติปาสองฝง 
ลําแควนอย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   /12. องคการ… 
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12. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
    (1) พัฒนาตอยอดธุรกจิ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐานและบริหารจัดการสวนปา 

ในความรับผิดชอบตามแนวทางการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจรใหสอดคลองกบันโยบาย 
ของ อ.อ.ป. รวม 25 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบรุี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชลบรุี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา 
สระแกว สงิหบุรี นครปฐม กาญจนบรุี สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบรุี ลพบุรี เพชรบรุี และประจวบคีรีขันธ  

         (2) ใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการและการดําเนินการเรื่องตางๆ ในทองที ่
เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการและใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ 

    (3) บริหารจัดการสถานที่ในความรับผิดชอบทีม่ีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว พัฒนา 
ธุรกิจการทองเที่ยวระบบ Sustainable Eco Tourism เพื่อเพิ่มรายไดใหสวนปาตางๆ จัดสรางสวนสมุนไพร 
แปลงเพาะชํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางการแกปญหาความยากจนชุมชนใกลเคียง 

    (4) บริหารธุรกจิบริการตางๆ งานจางทําไม การจัดการสวนปาฯ การแปรรูปไม  
การนําเขาสงออกผลิตภัณฑจากสวนปาฯ และชุมชน และการพัฒนาเครื่องจักรกลเพือ่การทําไมและสวนปา 

    (5) จัดจําหนายและใหบริการซื้อมาตอยอดเพื่อขายไปไมจากสวนปา นํ้ายางพารา  
ไมแปรรปู ผลิตภัณฑ และสินคาอื่นๆ เพื่อสรางฐานรายไดเพิม่อยางเปนรปูธรรม 

    (6) บริหารทรพัยสินของหนวยงานโดยอาศัยจุดแข็งและความไดเปรียบในการแขงขัน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

    (7) บริหารจัดการดานการสงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา โดยเปดโอกาสใหชุมชน 
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เพือ่สรางโอกาสและทางเลือกในการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป. 

    (8) กํากับดูแลแกไขปญหาการบุกรุก การลักลอบตัดไมทาํลายสวนปา วางมาตรการ 
ปองกันการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยปกติของ อ.อ.ป.  ใหคําปรึกษาและรวมแกไขปญหาเกี่ยวกับสังคม  
เศรษฐกจิของมวลชน ตอยอดภูมิปญญาชาวบาน เสรมิสรางการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน ในและรอบบรเิวณ
สวนปา อ.อ.ป. 

    (9) ดําเนินการดานการศึกษา คนควา วิจัย และงานดานวิชาการตางๆ ตลอดจนการ 
จัดฝกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรบัปรุงคุณภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกบัสินคาและบริการของหนวยงาน 

    (10) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกีย่วของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (11) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (12) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (13) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
                     ฝายจัดการสวนปา  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแล  การบริหารจัดการดานการ
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร   พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปา 

            /ไมเศรษฐกิจ... 



  

เอกสารหมายเลข 2 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่87/2556 ลงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

- 61 - 

ไมเศรษฐกจิเปนฐาน  สงเสรมิการศึกษา คนควา  วิจัย  ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  แกไขปญหา 
ประชาสมัพันธ และวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุกลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันา
เศรษฐกจิทองถ่ิน ทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรับผิดชอบ รักษาและพัฒนาทรัพยสินและพฒันา
พื้นที่ที่มีศักยภาพในความรบัผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม  บรหิารจัดการ
สวนแผนงานและประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
                      ฝายจัดการผลผลิต  มีหนาที่รับผิดชอบกาํกับติดตามดูแล  การบรหิารจัดการและใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา  การซื้อมา-ขายไป  การเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปา 
ทุกประเภท  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน อาทิ ธุรกิจชีวมวล  ธุรกิจทองเที่ยว   
การแปรรปูไม  ผลิตภัณฑ  ฯลฯ  โดยชุมชนมีสวนรวม  รักษาและพัฒนาทรัพยสินและพัฒนาพื้นที่ทีม่ ี
ศักยภาพในความรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม บริหารจัดการ 
สวนอํานวยการ  บุคลากร  การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ 
และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 

12.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานในสงักัด ดานทรัพยากร 
มนุษย ธุรการ งานบญัชีและการเงิน  งานพัสดุและทรพัยสิน นิติกรรมสัญญา การซอมแซม การจัดซื้อจัดจาง 
ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดาน
ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                            12.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ 
พิมพ รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบรหิารบุคคล การจดัจาง เงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ การ
สอบสวน วินัย ลงโทษ อัตรากําลัง บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การมอบอํานาจ การจัดทําสัญญา นิติกรรมตางๆ 
เก็บรักษาเอกสาร และขอมลูตางๆ การขอรับพระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณ การฝกอบรม สมัมนาตางๆ 
ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การบรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน  ดานระเบียบ หลักเกณฑ และ 
คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ 
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
                            12.1.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานรับ-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญเงินโอน 
และใบแจงโอนบัญชี  บันทึกขอมลูประจําเดือนเขาสูระบบ Geneus  จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน  
งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                               12.1.3  งานพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานทรัพยสิน อาคาร บานเรือน 
สํานักงานและสิง่ปลูกสราง พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ซอมแซม ตามงบประมาณของสํานัก การโอนยาย 
ยานพาหนะ การประกันภัย เก็บรักษาเอกสาร  รายงานมาตรการปองกันปราบปรามทุจริตรายเดือนและราย 
ไตรมาส การควบคุมภายใน  การบรหิารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

/12.2  สวนแผนงาน... 
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12.2  สวนแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน  วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม ศึกษาวิเคราะหและประเมนิผล งบประมาณลงทุนปลกูสรางสวนปา 
งบประมาณทําการ แผนธุรกิจ แผนสรางรายไดเสรมิ การปลูกสรางสวนปา ผลตอบแทนตางๆ  การใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจตอยอดโดยใช 
สวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานวิชาการ การทดลอง ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสรางสวนปา
ทั้งทางตรงและทางออม การปรับปรงุพันธุไม จัดหาพันธุไม การปองกันและปราบแมลงและศัตรพูืช ปรับปรงุดิน 
สงเสริมปลูกไมเศรษฐกจิ ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสํานักฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.2.1  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม วิเคราะหและประเมินผล งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา งบประมาณ 
ทําการ  แผนธุรกจิ แผนสรางรายไดเสริม  การจัดการสวนปาใหไดผลผลิตอยางเต็มประสทิธิภาพตอเน่ืองย่ังยืน 
มีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ  ธุรกิจตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เปนฐาน  ปรบัปรุงแผน  ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมาย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

12.2.2  งานวิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงาน ดานวิชาการ  
การทดลอง ศึกษา คนควาวิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสรางสวนปาทัง้ทางตรงและทางออม  การปรบัปรุง 
พันธุไม  การขยายพันธุไม  จัดหาพันธุไม ใหเพียงพอตอการปลูกสรางสวนปา  การปองกันกําจัดปราบปราม
แมลงศัตรพูืช การใชประโยชนของไมที่ไดจาการปลูกสรางสวนปา การปรบัปรุงดิน  พิจารณา ตรวจสอบ
รวบรวม รายงานผลการปลูกสรางสวนปา การสรางรายไดเสริมในสวนปา ขอมลูขาวสารตางๆ มาจัดทํา 
เปนสื่อในรปูแบบตางๆ  เพื่อทําการประชาสัมพันธ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.2.3  งานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ พิจารณา  
เสนอ ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามและประเมินผล ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การสงเสริมปลูก 
ไมเศรษฐกจิ  การซื้อมา-ขายไป  จนถึงข้ันตอนการจําหนายจายโอน ตรวจสอบบัญชีสตอกไม หน้ีสินคาซื้อไม 
ที่คงคางชําระ การจดทะเบียนสวนปา การขออนุญาตตางๆ ในดานการผลิต-จําหนายสินคาทุกชนิด ตลอดจน
ประสานดําเนินการขออนุญาตผลิตจําหนายสินคาและรวบรวมสรปุผลการดําเนินงานของงานในสังกัด 
ใหเปนไปตามระเบียบกําหนดเวลา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

12.3  สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง งานดาน 
ยานพาหนะเครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ สาํหรับสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นทีป่ลกูสราง 
สวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นทีท่ําไม รวมทัง้ตรวจซอม บํารุง 
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกลและอุปกรณตางๆ ทีอ่ยูในความรับผดิชอบ
ของสํานักฯ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

12.3.1  งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ 
บรหิารดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ  สําหรบัสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นที่
ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารงุ ซอมแซม ทางตรวจการในสวนปา รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ  
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบ
ของสํานักฯ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย  

     /12.3.2  งานวางแผน… 
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12.3.2  งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ 
ดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการทําไมตามนโยบาย
ของรัฐและอื่นๆ  การกอสราง บํารุง ซอมแซมเสนทางทําไม รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ พัฒนา ดัดแปลง 
ปรับปรงุ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบของสํานักฯ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.4  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตบานโปง  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรอง การดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสมัพันธ และวางมาตรการเพื่อ
ปองกันการบุกรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณ
สวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา  การใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา  วิจัย  ฝกอบรม และงานดานวิชาการ
ตางๆ  รักษาทรพัยสินประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงาน เพื่อให 
งานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบรุี 
นครปฐม ราชบุรี  เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

12.4.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.4.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.4.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

        /12.4.4  งานสวนปา… 
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12.4.4  งานสวนปาทองผาภูม ิ มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  และควบคุม 
การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว กิจกรรม สื่อความหมายและนันทนาการศูนยศึกษาธรรมชาติ  ประสานงานและ
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย และรักษาทรัพยสิน
ของสวนปาทองผาภูมิ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

12.4.5  งานสวนปาเกริงกระเวีย  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  และควบคุม
การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว กิจกรรม สื่อความหมายและนันทนาการศูนยศึกษาธรรมชาติ  ประสานงาน 
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาเกริงกระเวีย และสวนปาสะพานลาว  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

12.4.6  งานสวนปาองคพระ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุลักลอบ
ตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ  
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรพัยสินของ 
สวนปาองคพระ สวนปาองคต สวนปาดานชาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.4.7  งานสวนปาไทรโยค 1  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาไทรโยค 1  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

/12.4.8  งานสวน… 
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12.4.8  งานสวนปาไทรโยค 2  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาไทรโยค 2  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.4.9  งานสวนปาหนองหญาปลอง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บรหิาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา 
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน 
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณ 
สวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการ
ตางๆ  ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย  และรักษาทรัพยสินของสวนปาหนองหญาปลอง สวนปาบางสะพาน และสวนปาทุงขนาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

12.4.10  งานสวนปาดอนแสลบ - เลาขวัญ  มีหนาที่รับผดิชอบดําเนินงาน   
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร  การปลูกสราง 
สวนปา การเก็บเกี่ยวผลผลิตทกุประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและ 
รอบบรเิวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผว 
ถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรฐัและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และ 
งานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษาทรัพยสินของสวนปาดอนแสลบ-เลาขวัญ  และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.4.11  งานสวนปาหนองโรง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาหนองโรง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

/12.5  องคการ… 
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12.5  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตศรีราชา  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา  
การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดาน
วิชาการตางๆ  รักษาทรพัยสินประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองที่จงัหวัด ชลบรุ ีระยอง จันทบุร ี
ตราด ฉะเชิงเทรา  สระแกว นครนายก ปราจีนบุร ีนนทบุร ีพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบรุ ีสิงหบรุ ี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี  และอางทอง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

12.5.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.5.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.5.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

12.5.4  งานสวนปาคลองตะเกรา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา 

/ในความรับผิดชอบ... 
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ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาคลองตะเกรา สวนปาทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนปาบอทอง จงัหวัด
ชลบุรี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.5.5  งานสวนปาสระแกว  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาสระแกว งานสวนปาวัฒนานคร และหมอนไมวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว  และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12.5.6  งานสวนปาสระขวัญ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาสระขวัญ และสวนปาหนองไผ จังหวัดสระแกว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย  
   12.5.7  งานสวนปาทากุม โนโบรุ อุเมดะ มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บรหิาร
จัดการดานการพฒันาทีดิ่นสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน 
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  
และรักษาทรัพยสินของสวนปาทากุม และหมอนไม - จินตกานนท จังหวัดตราด  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

12.5.8  งานสวนปาโปงนํ้ารอน  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 

   /ลักลอบตัดไม...  



  

เอกสารหมายเลข 2 
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ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลตุามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาโปงนํ้ารอน สวนปาคลองตาดํา จังหวัดจันทบรุ ี และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย 

12.5.9  งานสวนปาแกงหางแมว  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาแกงหางแมว (ขุนซอง) จังหวัดจันทบรุี และสวนปาชะแวะ - ตาสิทธ์ิ - วังไทร สวนปา 
บานฉาง จังหวัดระยอง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

12.5.10  งานสวนปามิตรภาพ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปามิตรภาพ อําเภอมวกเหลก็ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
                               12.5.11  งานสวนปาลาดกระทิง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดิน สวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภท จากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา  การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย และรกัษา
ทรัพยสินของสวนปาลาดกระทิง จงัหวัดฉะเชิงเทรา  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

        12.5.12  งานสวนปาหวยแรง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดาน
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ  

   /ลักลอบตัดไม… 
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ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินในความรับผิดชอบของสวนปาหวยแรง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
 
13. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) พัฒนาตอยอดธุรกจิ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐานและบริหารจัดการสวนปา 
ในความรับผิดชอบตามแนวทางการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร ใหสอดคลองกับ   
นโยบายของ อ.อ.ป. รวม 20 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมัย อุบลราชธานี ยโสธร ศรสีะเกษ  
สุรินทร ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ อุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม 
หนองบัวลําภู อํานาจเจรญิ และบงึกาฬ 

    (2) ใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการและการดําเนินการเรื่องตางๆ ในทองที ่
เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการและใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  

    (3) บริหารจัดการสถานที่ในความรับผิดชอบทีม่ีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว พัฒนา 
ธุรกิจการทองเที่ยวระบบ Sustainable Eco Tourism เพื่อเพิ่มรายไดใหสวนปาตางๆ จัดสรางสวนสมุนไพร 
แปลงเพาะชํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางการแกปญหาความยากจนชุมชน
ใกลเคียง 

    (4) บริหารธุรกจิบริการตางๆ งานจางทําไม การจัดการสวนปาฯ การแปรรูปไม การ 
นําเขาสงออกผลิตภัณฑจากสวนปาฯ และชุมชน และการพฒันาเครื่องจกัรกลเพื่อการทําไมและสวนปา 

    (5) จัดจําหนายและใหบริการซื้อมาตอยอดเพื่อขายไปไมจากสวนปา นํ้ายางพารา  
ไมแปรรปู ผลิตภัณฑ และสินคาอื่นๆ เพื่อสรางฐานรายไดเพิม่อยางเปนรปูธรรม 

    (6) บริหารทรพัยสินของหนวยงานโดยอาศัยจุดแข็งและความไดเปรียบในการแขงขัน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

    (7) บริหารจัดการดานการสงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา โดยเปดโอกาสใหชุมชน 
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เพือ่สรางโอกาสและทางเลือกในการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป. 

    (8) กํากับดูแลแกไขปญหาการบุกรุก การลักลอบตัดไมทาํลายสวนปา วางมาตรการ 
ปองกันการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยปกติของ อ.อ.ป.  ใหคําปรึกษาและรวมแกไขปญหาเกี่ยวกับสังคม  
เศรษฐกจิของมวลชน ตอยอดภูมิปญญาชาวบาน เสรมิสรางการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินในและรอบบริเวณ
สวนปา อ.อ.ป. 

    (9) ดําเนินการดานการศึกษา คนควา วิจัย และงานดานวิชาการตางๆ ตลอดจนการ 
จัดฝกอบรมเพื่อเพิม่ผลผลิต ปรับปรงุคุณภาพ และสรางมลูคาเพิ่มใหกบัสินคาและบริการของหนวยงาน 

    (10) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกีย่วของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

  /(11) คาดการณ… 
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    (11) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (12) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (13) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
                      ฝายจัดการสวนปา  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแล  การบริหารจัดการดานการ
พัฒนาที่ดินสวนปา  ใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร   พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไม
เศรษฐกจิเปนฐาน  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  แกไขปญหา 
ประชาสมัพันธ และวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุกลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันา
เศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ รักษาและพฒันาทรัพยสินและพฒันา
พื้นที่ที่มีศักยภาพในความรบัผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม  บรหิารจัดการ
สวนแผนงานและประเมินผล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                      ฝายจัดการผลผลิต  มีหนาที่รับผิดชอบกาํกับติดตามดูแล  การบรหิารจัดการและใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา  การซื้อมา-ขายไป  การเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปา 
ทุกประเภท  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกจิชีวมวล  
ธุรกิจทองเที่ยว  การแปรรูปไม  ผลิตภัณฑ ฯลฯ  โดยชุมชนมีสวนรวม  รักษาและพัฒนาทรัพยสินและพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพในความรบัผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม บริหารจัดการ
สวนอํานวยการ บุคลากร การบรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ 
และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

13.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานในสงักัด ดานทรัพยากร 
มนุษย ธุรการ งานบญัชีและการเงิน  งานพัสดุและทรพัยสิน นิติกรรมสัญญา การซอมแซม การจัดซื้อจัดจาง 
ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดาน
ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                            13.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ 
พิมพ รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบรหิารบุคคล การจดัจาง เงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ การ
สอบสวน วินัย ลงโทษ อัตรากําลัง บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การมอบอํานาจ การจัดทําสัญญา นิติกรรมตางๆ 
เก็บรักษาเอกสาร และขอมลูตางๆ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ การฝกอบรม สมัมนาตางๆ 
ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การบรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน  ดานระเบียบ หลักเกณฑ และ 
คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบติังานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ 
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
                            13.1.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานรับ-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญเงินโอน  
และใบแจงโอนบัญชี  บันทึกขอมลูประจําเดือนเขาสูระบบ Geneus  จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน  

/งบกระแส… 
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งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                               13.1.3  งานพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานทรัพยสิน อาคาร บานเรือน 
สํานักงานและสิง่ปลูกสราง พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ซอมแซม ตามงบประมาณของสํานัก การโอนยาย 
ยานพาหนะ การประกันภัย เก็บรักษาเอกสาร  รายงานมาตรการปองกันปราบปรามทุจริตรายเดือนและราย 
ไตรมาส การควบคุมภายใน  การบรหิารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

13.2  สวนแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน  วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม ศึกษาวิเคราะหและประเมนิผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา 
งบประมาณทําการ แผนธุรกิจ แผนสรางรายไดเสรมิ การปลูกสรางสวนปา ผลตอบแทนตางๆ  การใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจตอยอดโดยใช 
สวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานวิชาการ การทดลอง ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา แนะนํา  การปลูกสรางสวนปา
ทั้งทางตรงและทางออม การปรับปรงุพันธุไม จัดหาพันธุไม การปองกันและปราบแมลงและศัตรพูืช ปรับปรงุดิน 
สงเสริมปลูกไมเศรษฐกจิ ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสํานักฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.2.1  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม วิเคราะหและประเมินผล งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา งบประมาณ 
ทําการ  แผนธุรกจิ แผนสรางรายไดเสริม  การจัดการสวนปาใหไดผลผลิตอยางเต็มประสทิธิภาพตอเน่ืองย่ังยืน 
มีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ  ธุรกิจตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เปนฐาน  ปรบัปรุงแผน  ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมาย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

13.2.2  งานวิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงาน ดานวิชาการ  
การทดลอง ศึกษา คนควาวิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสรางสวนปาทัง้ทางตรงและทางออม  การปรบัปรุง 
พันธุไม  การขยายพันธุไม  จัดหาพันธุไม ใหเพียงพอตอการปลูกสรางสวนปา  การปองกันกําจัดปราบปราม
แมลงศัตรพูืช การใชประโยชนของไมที่ไดจาการปลูกสรางสวนปา การปรบัปรุงดิน  พิจารณา ตรวจสอบ
รวบรวม รายงานผลการปลูกสรางสวนปา การสรางรายไดเสริมในสวนปา ขอมลูขาวสารตางๆ มาจัดทํา 
เปนสื่อในรปูแบบตางๆ  เพื่อทําการประชาสัมพันธ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.2.3  งานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ พิจารณา  
เสนอ ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามและประเมินผล ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การสงเสริมปลูกไม
เศรษฐกจิ  การซื้อมา-ขายไป  จนถึงข้ันตอนการจําหนายจายโอน ตรวจสอบบญัชีสตอกไม หน้ีสินคาซื้อไม 
ที่คงคางชําระ การจดทะเบียนสวนปา การขออนุญาตตางๆ ในดานการผลิต-จําหนายสินคาทุกชนิด ตลอดจน
ประสานดําเนินการขออนุญาตผลิตจําหนายสินคาและรวบรวมสรปุผลการดําเนินงานของงานในสังกัด 
ใหเปนไปตามระเบียบกําหนดเวลา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

13.3  สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานบรหิาร 
ดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นที ่
ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารงุ ซอมแซมทางตรวจการในพื้นที่สวนปาและพื้นทีท่ําไม รวมทัง้ตรวจซอม 
บํารุง พฒันา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมอืกลและอปุกรณตางๆ ที่อยูในความ 
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รับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

13.3.1  งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ 
บรหิารดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นที่
ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารงุ ซอมแซม ทางตรวจการในสวนปา รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ 
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.3.2  งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ 
ดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการทําไมตามนโยบาย
ของรัฐและอื่นๆ การกอสราง บํารงุ ซอมแซมเสนทางทําไม รวมทั้งใหบริการตรวจซอม บํารุง พัฒนา ดัดแปลง 
ปรับปรงุ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.4  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลติทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน อาทิ ธุรกจิพลังงาน
ทดแทน ธุรกิจชีวมวล ธุรกจิทองเที่ยว การแปรรูปไม ผลิตภัณฑ ฯลฯ  โดยชุมชนมีสวนรวม  การใชประโยชน
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ การแผวถางปา  การซื้อมา-ขายไป สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ  รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมอืกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัด กาฬสินธุ 
สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬและนครพนม    
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

13.4.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพ  รับ-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.4.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   /13.4.3  งานแผนงาน… 



  

เอกสารหมายเลข 2 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่87/2556 ลงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

- 73 - 

13.4.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

        13.4.4  งานสวนปาสมเด็จ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บรหิารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดิน  สวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ  โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน  การแผวถางปา  การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  
และรักษาทรัพยสินในความรบัผิดชอบของสวนปาสมเด็จ (แปลงป 2523, 2524, 2525, 2527) สวนปา 
สหสัขันธุ สวนปาดงข้ีเหลก็ จังหวัดกาฬสินธุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.4.5  งานสวนปามัญจาคีรี  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปามญัจาคีรี สวนปาทาใหม สวนปาทาสวรรค จังหวัดขอนแกน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

13.4.6  งานสวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บรหิาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปา 
ในความรับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก สวนปานาดวง สวนปาภูหงษ จังหวัดเลย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย  

   /13.4.7  งานสวนปา… 
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13.4.7  งานสวนปาภูสวรรค  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปาภูสวรรค จังหวัดเลย สวนปานํ้าโสม สวนปาเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย  

13.4.8  งานสวนปาบึงกาฬ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาบงึกาฬ สวนปาโซพิสัย สวนปาเซกา จงัหวัดหนองคาย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย  

13.4.9  งานสวนปาดงซํา  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาเขาสวนกวาง สวนปานํ้าพอง สวนปาดงซํา จังหวัดขอนแกน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

13.4.10  งานสวนปาหนองเม็ก  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา 

   /ทรัพยสินของ... 
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ทรัพยสินของสวนปาหนองเม็ก - ลุมพุก สวนปาโคกสงู - บานดง จังหวัดขอนแกน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย  

        13.4.11  งานสวนปากาฬสินธุ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดาน
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ 
ลักลอบตัดไมในสวนปาและสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ  โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน  การแผวถางปา  การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม  และงานดานวิชาการตางๆ  
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินในความรบัผิดชอบ ของสวนปากาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ (สวนปาสมเด็จเดิม แปลงป 
2519, 2520, 2521, 2522, 2527, 2528) สวนปากุดบาก สวนปาดงชมพูพาน – ดงกระเชอ 1 , 2 , 3  
จังหวัดสกลนคร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.5  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตนครราชสีมา  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการ 
ดําเนินงานบริหารจัดการดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การ 
ปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และวาง
มาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลกัลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายใน
และรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน อาทิ ธุรกิจ
พลังงานทดแทน ธุรกจิชีวมวล ธุรกิจทองเที่ยว การแปรรปูไม ผลิตภัณฑ ฯลฯ โดยชุมชนมีสวนรวม การใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา  การซื้อมา-ขายไป  สงเสริมการศึกษา  คนควา  
วิจัย  ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที ่
ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกับนโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองที่
จังหวัดนครราชสมีา ชัยภูมิ สุรินทร และบรุีรมัย และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

13.5.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพรบั-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.5.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   /13.5.3  งานแผนงาน… 
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13.5.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

13.5.4  งานสวนปากาบเชิง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และรักษาทรัพยสินของสวนปากาบเชิง สวนปาแสลงพัน สวนปาหนองคู สวนปาทุงมน-บักได-ตาเบา  
จังหวัดสุรินทร สวนปาเขาคอก สวนปาดงใหญ 2 สวนปาดงใหญ 4 จังหวัดบรุรีัมย  และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

13.5.5  งานสวนปาคอนสาร  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอืน่ๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาคอนสาร สวนปาเกษตรสมบูรณ สวนปาภูนกแซว จังหวัดชัยภูมิ และปฏิบัติงานอืน่ 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.5.6  งานสวนปาดานขุนทด  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา 

  /ทรัพยสินของ... 
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ทรัพยสินของสวนปาดานขุนทด สวนปาปกธงชัย (แปลงวังนํ้าเขียว) สวนปาปกธงชัย (แปลงปกธงชัย)  
สวนปาลําพระเพลงิ จังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.5.7  งานสวนปาดงสายทอ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาดงสายทอ สวนปาภูดิน สวนปาพนมดิน จังหวัดสรุินทร  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

13.5.8  งานสวนปาดงพลอง  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอืน่ๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาดงพลอง สวนปาดงเค็ง สวนปาโคกโจค จังหวัดบรุีรมัย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

13.5.9  งานสวนปาสูงเนิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาสงูเนิน สวนปาเขาซบัประดู จังหวัดนครราชสมีา  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย 

13.5.10  งานสวนปาหวยแกว  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม 

/นโยบายของรัฐ... 
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นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน 
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาหวยแกว (แปลงที่ 1) สวนปาหวยแกว (แปลงที่ 2) จังหวัดสรุินทร  และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.6  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตอุบลราชธานี  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการ 
ดําเนินงานบริหารจัดการดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การ 
ปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และ 
วางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลกัลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้ง
ภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน  
อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกจิชีวมวล ธุรกิจทองเที่ยว การแปรรูปไม ผลติภัณฑ ฯลฯ โดยชุมชนมีสวนรวม 
การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา  การซื้อมา-ขายไป  สงเสริมการศึกษา 
คนควา วิจัย  ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ   รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย ใหสอดคลองกับนโยบายของ อ.อ.ป.  
ในทองทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร อาํนาจเจริญ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

13.6.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพรบั - สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ 
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.6.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย งบ
การเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.6.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบกุรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

       /13.6.4  งานสวนปา… 



  

เอกสารหมายเลข 2 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่87/2556 ลงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

- 79 - 

13.6.4  งานสวนปาขุนหาญ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการ 
บุกรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปา 
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใช 
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการ
ตางๆ  ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย  และรักษาทรัพยสินของสวนปาขุนหาญ สวนปากนัทรารมย (อ.ภูสงิห)  สวนปานํ้ายืน (อ.นํ้าขุน) 
สวนปาหวยจันทร สวนปาพนมชัย สวนปาแนวกันชน จังหวัดศรีสะเกษ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

        13.6.5  งานสวนปาชองเม็ก  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร  การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ  โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน  การแผวถางปา  การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย   และรักษา
ทรัพยสินในความรับผิดชอบของสวนปาพิบลูมังสาหาร 3 (แปลงป 2520, 2521, 2524, 2525, 2527) สวนปา
ชองเม็ก และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

13.6.6  งานสวนปาละเอาะ  มหีนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาละเอาะ 1 สวนปาละเอาะ 2 สวนปาละเอาะ 3 จังหวัดศรีสะเกษ   และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.6.7  งานสวนปาดงช ี  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการดานการ 
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลักลอบตัด
ไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ  
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของ 
รัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ 

        /รวมมือกับ... 
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รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรพัยสินของ 
สวนปากันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ สวนปานํ้ายืน (อ.เข่ืองใน) สวนปาดงชี สวนปาหนองเหลาหิน สวนปา 
มวงสามสิบ สวนปาดงเกาตน (อ.กันทรารมย) จงัหวัดอบุลราชธานี สวนปาบานเดิด จังหวัดยโสธร  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.6.8  งานสวนปาพนา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการดานการ 
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลักลอบตัดไม 
ในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ   
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ 
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย และรักษาทรัพยสินของ 
สวนปาพนา จังหวัดอํานาจเจริญ สวนปาโนงฮงัรงัแรง สวนปาดงนาชี-ข้ีแลน สวนปาโสกชัน สวนปาดงขุมคํา 
จังหวัดอบุลราชธานี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

13.6.9  งานสวนปามุกดาหาร  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม 
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปามุกดาหาร (4) สวนปามุกดาหาร (5) สวนปานากอก สวนปาดงหมู สวนปาดงภูสีฐาน  
สวนปาดงภูพาน จังหวัดมุกดาหาร สวนปาดงหัวกอง จงัหวัดยโสธร สวนปาดงบังอี่ สวนปาดงคําเดือย  
จังหวัดอํานาจเจรญิ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

         13.6.10  งานสวนปาพิบูลมังสาหาร มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปาและสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ  โดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน  การแผวถางปา  การใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
และรักษาทรัพยสินในความรบัผิดชอบของสวนปาพิบลูมงัสาหาร 1 (แปลงป 2530) สวนปาพบิูลมังสาหาร 2 
(แปลงป 2522, 2523, 2526, 2527, 2528) สวนปาพลาญขอย สวนปาคอแลน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

 /14. องคการ... 
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14. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต  มีหนาที่ความรับผดิชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) พัฒนาตอยอดธุรกจิ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐานและบริหารจัดการสวนปา 
ในความรับผิดชอบตามแนวทางการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจรใหสอดคลองกบันโยบาย
ของ อ.อ.ป. รวม 14 จังหวัด คือ สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา 
พัทลงุ ตรัง สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส  

    (2) ใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการและการดําเนินการเรื่องตางๆ ในทองที ่
เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาฯ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการและใชประโยชนไม 
ตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  

    (3) บริหารจัดการสถานที่ในความรับผิดชอบทีม่ีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว พัฒนา 
ธุรกิจการทองเที่ยวระบบ Sustainable Eco Tourism เพื่อเพิ่มรายไดใหสวนปาตางๆ จัดสรางสวนสมุนไพร 
แปลงเพาะชํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางการแกปญหาความยากจนชุมชน
ใกลเคียง 

    (4) บริหารธุรกจิบริการตางๆ งานจางทําไม การจัดการสวนปาฯ การแปรรูปไม  
การนําเขาสงออกผลิตภัณฑจากสวนปาฯ และชุมชน และการพัฒนาเครื่องจักรกลเพือ่การทําไมและสวนปา 

    (5) จัดจําหนายและใหบริการซื้อมาตอยอดเพื่อขายไปไมจากสวนปา นํ้ายางพารา  
ไมแปรรปู ผลิตภัณฑ และสินคาอื่นๆ เพื่อสรางฐานรายไดเพิม่อยางเปนรปูธรรม 

    (6) บริหารทรพัยสินของหนวยงานโดยอาศัยจุดแข็งและความไดเปรียบในการแขงขัน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

    (7) บริหารจัดการดานการสงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา โดยเปดโอกาสใหชุมชน 
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เพือ่สรางโอกาสและทางเลือกในการดําเนินธุรกจิของ อ.อ.ป. 

    (8) กํากับดูแลแกไขปญหาการบุกรุก การลักลอบตัดไมทาํลายสวนปา วางมาตรการ 
ปองกันการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยปกติของ อ.อ.ป.  ใหคําปรึกษาและรวมแกไขปญหาเกี่ยวกับสังคม  
เศรษฐกจิของมวลชน ตอยอดภูมิปญญาชาวบาน เสรมิสรางการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน ในและรอบบรเิวณ
สวนปา อ.อ.ป. 

    (9) ดําเนินการดานการศึกษา คนควา วิจัย และงานดานวิชาการตางๆ ตลอดจนการ 
จัดฝกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรบัปรุงคุณภาพ และสรางมูลคาเพิม่ใหกบัสินคาและบริการของหนวยงาน 

    (10) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ที่เกีย่วของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

    (11) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (12) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (13) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
                     ฝายจัดการสวนปา  มีหนาที่รับผิดชอบกาํกับติดตามดูแล  การบรหิารจัดการดานการพฒันา
ที่ดินสวนปา  ใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร   พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจ 
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 /เปนฐาน สงเสริม... 
เปนฐาน  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  แกไขปญหา ประชาสัมพนัธ 
และวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุลกัลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน ทั้ง
ภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรบัผิดชอบ  รักษาและพัฒนาทรัพยสินและพฒันาพื้นทีท่ี่มีศักยภาพใน
ความรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม  บรหิารจัดการสวนแผนงานและ
ประเมินผล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                      ฝายจัดการผลผลิต  มีหนาที่รับผิดชอบกาํกับติดตามดูแล  การบรหิารจัดการและใช
ประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การแผวถางปา  การซื้อมา-ขายไป  การเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปา 
ทุกประเภท  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน อาทิ ธุรกิจชีวมวล  ธุรกิจทองเที่ยว   
การแปรรปูไม  ผลิตภัณฑ ฯลฯ  โดยชุมชนมีสวนรวม   รักษาและพัฒนาทรัพยสินและพัฒนาพื้นที่ทีม่ ี
ศักยภาพในความรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกบันโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม บริหารจัดการ 
สวนอํานวยการ  บุคลากร  การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ 
และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 

14.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานในสงักัด ดานทรัพยากร 
มนุษย ธุรการ งานบญัชีและการเงิน  งานพัสดุและทรพัยสิน นิติกรรมสัญญา การซอมแซม การจัดซื้อจัดจาง 
ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ อ.อ.ป. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดําเนินงานดาน
ระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานของหนวยงาน  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย  
                            14.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ 
พิมพ รับ - สงหนังสือหนวยงาน งานดานบรหิารบุคคล การจัดจาง เงินเดือน พจิารณาความดีความชอบ การ
สอบสวน วินัย ลงโทษ อัตรากําลัง บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การมอบอํานาจ การจดัทําสัญญา นิติกรรมตางๆ 
เก็บรักษาเอกสาร และขอมลูตางๆ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ การฝกอบรม สมัมนาตางๆ 
ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การบรหิารจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน  ดานระเบียบ หลักเกณฑ และ 
คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานของหนวยงาน  กํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ 
องคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
                            14.1.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานรับ-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญเงินโอน 
และใบแจงโอนบัญชี  บันทึกขอมลูประจําเดือนเขาสูระบบ Geneus  จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน 
งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                               14.1.3  งานพัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานทรัพยสิน อาคาร บานเรือน 
สํานักงานและสิง่ปลูกสราง พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ซอมแซม ตามงบประมาณของสํานัก การโอนยาย 
ยานพาหนะ การประกันภัย เก็บรักษาเอกสาร รายงานมาตรการปองกันปราบปรามทุจริตรายเดือนและราย 
ไตรมาส การควบคุมภายใน  การบรหิารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
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/14.2  สวนแผนงาน... 
14.2  สวนแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน  วางแผน 

จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม ศึกษาวิเคราะหและประเมนิผล งบประมาณลงทุนปลกูสรางสวนปา 
งบประมาณทําการ แผนธุรกิจ แผนสรางรายไดเสรมิ การปลูกสรางสวนปา ผลตอบแทนตางๆ การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจตอยอดโดยใชสวนปาไม
เศรษฐกจิเปนฐาน งานวิชาการ  การทดลอง ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสรางสวนปาทัง้ทาง 
ตรงและทางออม การปรบัปรุงพันธุไม จัดหาพันธุไม การปองกันและปราบแมลงและศัตรูพืช ปรบัปรุงดิน 
สงเสริมปลูกไมเศรษฐกจิ ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสํานักฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.2.1  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ วางแผน 
จัดทํา ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตาม วิเคราะหและประเมินผล งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา งบประมาณ 
ทําการ  แผนธุรกจิ แผนสรางรายไดเสริม  การจัดการสวนปาใหไดผลผลติอยางเต็มประสทิธิภาพตอเน่ืองย่ังยืน 
มีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน งานดานศูนยศึกษาธรรมชาติ  ธุรกิจตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจ 
เปนฐาน  ปรบัปรุงแผน  ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมาย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

14.2.2  งานวิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงาน ดานวิชาการ  
การทดลอง ศึกษา คนควาวิจัย พัฒนา แนะนํา การปลูกสรางสวนปาทัง้ทางตรงและทางออม  การปรบัปรุง 
พันธุไม  การขยายพันธุไม  จัดหาพันธุไม ใหเพียงพอตอการปลูกสรางสวนปา  การปองกันกําจัดปราบปราม
แมลงศัตรพูืช การใชประโยชนของไมที่ไดจาการปลูกสรางสวนปา การปรบัปรุงดิน  พิจารณา ตรวจสอบ
รวบรวม รายงานผลการปลูกสรางสวนปา การสรางรายไดเสริมในสวนปา ขอมลูขาวสารตางๆ มาจัดทํา 
เปนสื่อในรปูแบบตางๆ  เพื่อทําการประชาสัมพันธ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.2.3  งานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการ พิจารณา  
เสนอ ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามและประเมินผล ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  การสงเสริมปลูกไม
เศรษฐกจิ  การซื้อมา - ขายไป  จนถึงข้ันตอนการจําหนายจายโอน ตรวจสอบบญัชีสตอกไม หน้ีสนิคาซือ้ไมที่
คงคางชําระ การจดทะเบียนสวนปา การขออนุญาตตางๆ ในดานการผลิต-จําหนายสินคาทุกชนิด ตลอดจน
ประสานดําเนินการขออนุญาตผลิตจําหนายสินคาและรวบรวมสรปุผลการดําเนินงานของงานในสังกัดใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนดเวลา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

14.3  สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานบรหิาร 
ดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอุปกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นทีป่ลกู
สรางสวนปา การกอสราง บํารุง ซอมแซมทางตรวจการในพืน้ที่สวนปาและพื้นทีท่ําไม รวมทั้งตรวจซอม บํารุง 
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกลและอุปกรณตางๆ ทีอ่ยูในความรับผิดชอบ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.3.1  งานวางแผนและพัฒนางานดานปลูกปา  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ 
บรหิารดานยานพาหนะ  เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ สําหรับสนับสนุนใชในการเตรียมพื้นที่
ปลูกสรางสวนปา การกอสราง บํารงุ ซอมแซม ทางตรวจการในสวนปา รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ 
พัฒนา ดัดแปลง ปรบัปรุง ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอปุกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
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      /14.3.2  งานวางแผน... 
14.3.2  งานวางแผนและพัฒนางานดานทําไม  มีหนาทีร่บัผิดชอบดําเนินการ 

ดานยานพาหนะ เครื่องจกัรกล เครือ่งมอืกล และอปุกรณตางๆ สําหรบัสนับสนุนใชในการทําไมตามนโยบาย
ของรัฐและอื่นๆ  การกอสราง บํารุง ซอมแซมเสนทางทําไม รวมทั้งใหบรกิารตรวจซอม บํารงุ พัฒนา ดัดแปลง 
ปรับปรงุ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และอุปกรณตางๆ ที่อยูในความรบัผิดชอบขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมภาคใต และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

14.4  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการ 
ดําเนินงานบริหารจัดการดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การ 
ปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทกุประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และ 
วางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลกัลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ิน 
ทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน 
การแผวถางปา  การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม 
และงานดานวิชาการตางๆ   รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป.  ในทองทีจ่ังหวัดชุมพร ระนอง 
และสรุาษฎรธานี รวมทั้ง ดานงานการทําไมในทองทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.4.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพรบั-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.4.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.4.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซือ้มา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 



  

เอกสารหมายเลข 2 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที ่87/2556 ลงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

- 85 - 

        /14.4.4  งานสวนปา… 
        14.4.4  งานสวนปาพระแสง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน บริหารจัดการดาน

การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบรเิวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินในความรับผิดชอบของสวนปาพระแสง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

14.4.5  งานสวนปากาญจนดิษฐ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปากาญจนดิษฐ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

14.4.6  งานสวนปาทาชนะ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาทาชนะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.4.7  งานสวนปาไชยา  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการดานการ 
พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสมัพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก ลักลอบตัด
ไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบริเวณสวนปาในความรับผิดชอบ
พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐ
และอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงานและใหความ
รวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรกัษาทรพัยสินของสวน
ปาไชยา และสวนปาคันธุลี - สมอทอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.4.8  งานสวนปาหลังสวน  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
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                 /ลักลอบตัด… 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาหลังสวน สวนปาเสียบญวน และโครงการปรบัปรุงปาสงวนแหงชาติปานาพญา  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.4.9  งานสวนปาสลุย-ทาแซะ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่น ๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาสลุย - ทาแซะ สวนปาวังใหม และโครงการปรับปรงุปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกกะเปาะ   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

14.4.10  งานสวนปาทุงตะโก  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาทุงตะโก สวนปาเขาไมแกว  และปฏิบติังานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

14.4.11  งานสวนปากะเปอร  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปากะเปอร  โครงการปรับปรงุปาสงวนแหงชาติปาคลองมวงกลวง - แหลมหนาทุง   
กิ่งอําเภอสุขสําราญ จงัหวัดระนอง  สวนปาคลองบางใหญ อําเภอกระบรุี จังหวัดระนอง และสวนปาละอุน 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

14.4.12  งานสวนปาสินปุน  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงานบรหิารจัดการดาน 
การพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเกี่ยว 
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    /ผลผลิตทุก… 
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา การแกไขปญหา ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรกุ 
ลักลอบตัดไมในสวนปาและสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ พัฒนาตอยอดธุรกิจ โดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย   และรักษา
ทรัพยสินในความรบัผิดชอบของสวนปาสินปุน โครงการพัฒนาปาคลองสินปุน และโครงการปายานยาว-     
เขาวง-เขากระซุม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.5  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ  มีหนาที่ควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
บรหิารจัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสราง 
สวนปา  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ และวางมาตรการ 
เพื่อปองกันการบกุรกุ ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบ
บริเวณสวนปาในความรบัผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกจิเปนฐาน การแผวถางปา  
การใชประโยชนไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสรมิการศึกษา คนควา วิจัย  ฝกอบรม และงานดาน
วิชาการตางๆ   รักษาทรัพยสินประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ใหสอดคลองกบันโยบายของ อ.อ.ป. ในทองทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช  ตรัง 
สงขลา กระบี่ สตูล พัทลุง ปตตานี ยะลา พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชา
มอบหมาย 

14.5.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานธุรการ สารบรรณ  
พิมพรบั-สงหนังสือหนวยงาน งานดานบริหารบุคคล เงินเดือน แตงต้ัง โยกยาย อัตรากําลงั การจัดทําสญัญา
นิติกรรมตางๆ ทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ บานพักและบริเวณสํานักงาน ยานพาหนะ พสัดุ จัดซื้อจัดจาง การซอมแซมพสัดุทรพัยสินและ
ยานพาหนะ  งานดานระเบียบ หลักเกณฑ จัดเกบ็รักษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหนวยงาน  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.5.2  งานบัญชีการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดานการรบั-จายเงิน 
ทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ดําเนินการดานภาษีตางๆ  การปดบัญชี ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญ  ใบสําคัญ
เงินโอน และใบแจงโอนบัญชี  จัดทําบญัชีนําขอมูลบันทึกดวยคอมพิวเตอรในระบบบญัชีแยกประเภท 
(Geneus 5) จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายไดและคาใชจาย  
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ดานระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการเงิน โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ อ.อ.ป. กําหนดไว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.5.3  งานแผนงานและประเมินผล  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการ  วางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด รายงานและประเมินผล  งบประมาณลงทุนปลูกสรางสวนปา แผนธุรกิจ 
แผนสรางรายไดเสริม งานดานปลูกสรางสวนปา การเกบ็เกีย่วผลผลิตจากสวนปาทุกประเภท ไมตามนโยบาย 
ของรัฐและอื่นๆ ธุรกจิตอยอดโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน งานดานวิชาการตางๆ วางมาตรการตลอดจน
การกํากบัดูแลและปองกันแกไขปญหา การบุกรุกพื้นที่สวนปา  งานซื้อมา-ขายไป  งานดานการตลาด  
สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิ  การขออนุญาตผลิต-จําหนายสินคา รวบรวมสรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
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      /ประสานงาน... 
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย      

14.5.4  งานสวนปาหาดใหญ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเกบ็
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย และรกัษา
ทรัพยสินของสวนปาหาดใหญ โครงการปรบัปรุงแนวกันชนปาโคกไมเรือ สวนปาสายโฮ สวนปาตามเงื่อนไข 
ทําไมตําบลกาบัง สวนปาศูนยศึกษาการพฒันาลุมนํ้าคลองหอยโขง สวนปาโครงการปลูกสรางสวนปา 
สวนสนรมิทะเลอาวไทย และสวนปาควนเลียบ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

14.5.5  งานสวนปาคลองทอม  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการดาน 
การพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา การเก็บเก่ียว 
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพนัธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถิ่นทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอ่ืนๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน 
และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา 
ทรัพยสินของสวนปาคลองทอม และสวนปาแหลมกรวด และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

14.5.6  งานสวนปาเหนือคลอง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บรหิารจัดการ 
ดานการพฒันาทีดิ่นสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืนครบวงจร การปลกูสรางสวนปา การเก็บเก่ียว 
ผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพนัธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบกุรุก  
ลักลอบตัดไมในสวนปา  และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถิ่นทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอ่ืนๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน 
และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา 
ทรัพยสินของสวนปาเหนือคลอง  และปฏบิัติงานอ่ืนตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

14.5.7  งานสวนปาวังวิเศษ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ 
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาวังวิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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       /14.5.8  งานสวนปา... 
14.5.8  งานสวนปาพรุดินนา  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 

ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาพรุดินนา และสวนปาหวยนํ้าขาว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

14.5.9  งานสวนปาอาวลึก  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน  บริหารจัดการ 
ดานการพัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกันการบุกรุก 
ลักลอบตัดไมในสวนปา   และสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินทั้งภายในและรอบบริเวณสวนปาในความ
รับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกิจโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชนไมตาม
นโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  ประสานงาน
และใหความรวมมือกบัเจาหนาทีท่างราชการในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และรักษา
ทรัพยสินของสวนปาอาวลึก สวนปาเขาพนมเบญจา สวนปาชองฉันทนา จังหวัดกระบี่ และสวนปานบปริง 
จังหวัดพงังา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

14.5.10  งานสวนปาอาวตง - บางขัน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริหาร 
จัดการดานการพฒันาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืนครบวงจร การปลูกสรางสวนปา   
การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทุกประเภทจากสวนปา  การแกไขปญหา  ประชาสัมพันธและวางมาตรการเพื่อปองกัน
การบุกรุก ลักลอบตัดไมในสวนปา และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินทัง้ภายในและรอบบรเิวณสวนปา
ในความรับผิดชอบ  พัฒนาตอยอดธุรกจิโดยใชสวนปาไมเศรษฐกิจเปนฐาน การแผวถางปา การใชประโยชน 
ไมตามนโยบายของรัฐและอื่นๆ  สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม และงานดานวิชาการตางๆ  
ประสานงานและใหความรวมมือกบัเจาหนาที่ทางราชการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมาย  
และรักษาทรัพยสินของสวนปาอาวตง จงัหวัดตรงั  สวนปาบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช   โครงการ 
ปรับปรงุปาสงวนแหงชาติปาคลองกรุงหยัน  จังหวัดนครศรธีรรมราช และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย 
 
15. สําน ักอุตสาหกรรมไม มีหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

(1) วางระบบ พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือในการแปรรปูผลผลิตจากไม เย่ือใย  
และไมในระบบการใชประโยชนไมอยางครบวงจร 

    (2) วางแผนการลงทุนและบริหารจัดการ เพือ่การแปรรปูผลผลิตจากไมใหมปีระสทิธิภาพ 
สอดคลองกบัการพฒันาผลผลิต ผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการผลิต/ผลการผลิตสากล ตรงกับความ
ตองการของตลาด 

 /(3) ผลิต/จัดหา… 
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    (3) ผลิต/จัดหาผลิตภัณฑจากไมและเฟอรนิเจอร เพื่อจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
    (4) พัฒนาช้ินสวนผลิตภัณฑ บานและผลิตภัณฑบานไม เพื่อการจําหนาย 
    (5) รับบริการ แปรรปูไม อบ อัดนํ้ายา ไส ตกแตง และพฒันาเทคโนโลยีรักษาเน้ือเย่ือไม 
    (6) บริหารจัดการ ซอมแซมเครื่องจักรกล และศึกษาพัฒนาจัดหาเครือ่งจักรพรอม 

อุปกรณเพิ่มเติมสําหรับการพฒันากิจการในโครงสรางระบบการใชประโยชนไมอยางครบวงจร 
    (7) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของ 

หนวยงาน 
    (8) นําสงขอมูลทางบัญชีที่ไดรบัการตรวจสอบความถูกตองตามกําหนดเวลาใหสํานัก 

บัญชีและการเงิน 
    (9) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 

ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
    (10) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 

ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 
    (11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
15.1  ฝายควบคุมผลิตภัณฑ  มีหนาที่รับผิดชอบกํากบัติดตามดูแลงานบรหิารทั่วไป  

งานแผนงานและงบประมาณ งานบญัชีและการเงิน งานบรหิารงานบุคคล งานทรัพยสินและอาคารสถานที่  
งานพัสดุ การจัดซือ้จัดจาง  การปรับปรงุระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสํานัก  
งานดานบรหิารจัดการเกี่ยวกบัการจัดเก็บและจัดจําหนายไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  ผลิต 
และจําหนายไมแปรรปู ผลิตภัณฑ ผลิตผลพลอยได  ใหบรกิารอัดนํ้ายาไม อบไม ไสไม  จัดหาวัตถุดิบเพื่อ
นํามาจัดการใหเกิดประโยชน  ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการ 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
                15.1.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานบริหารทั่วไป  
งานแผนงานและงบประมาณ งานบญัชีและการเงิน งานบรหิารงานบุคคล งานทรัพยสินและอาคารสถานที่  
งานพัสดุ การจัดซือ้จัดจาง  การปรับปรงุระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสํานัก   
ตรวจสอบและกํากบัดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง   
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 
   15.1.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานบริหารทั่วไป  
งานบัญชีและการเงิน งานบรหิารงานบุคคล งานทรัพยสินและอาคารสถานที่ งานพสัดุ การจัดซือ้จัดจาง   
การปรับปรงุระเบียบ หลักเกณฑ และคําสัง่ตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับงานของสํานัก  ตรวจสอบและกํากบัดูแล 
ใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
   15.1.1.2  งานแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการจัดทํา 
แผนธุรกิจ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล ดําเนินงานตามระบบประเมินผล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
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    /15.1.1.3  งานบัญชี… 
   15.1.1.3  งานบัญชีและการเงิน  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการดานบญัชีและ
การเงิน  รวบรวมตรวจสอบเอกสารทางบญัชีและการเงิน  จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบ 
งบการเงิน  และจัดทํารายงานทางบญัชีและการเงิน  ดําเนินการดานภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสาร 
และจัดทํารายงานทรัพยสินและสินคาคงเหลือทกุสิ้นป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        15.1.2  สวนอุตสาหกรรมไมบางโพ   มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน 
ดานบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเกบ็และจัดจําหนายไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  ผลิตและ
จําหนายไมแปรรปู ผลิตภัณฑ ผลิตผลพลอยได  ใหบริการอดันํ้ายาไม อบไม ไสไม  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนํามา
จัดการใหเกิดประโยชน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

15.1.2.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานบริหารทั่วไป  
งานบัญชีและการเงิน งานบรหิารงานบุคคล งานทรัพยสินและอาคารสถานที่ งานพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง  
การดูแล ซอมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกณ ดานบัญชีและการเงิน รวบรวมตรวจสอบเอกสารทาง 
บัญชีและการเงิน จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทํารายงานทางบัญชีและ
การเงิน  ดําเนินการดานภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทํารายงานทรพัยสินและสินคาคงเหลือ
ทุกสิ้นป การปรบัปรุงระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกบังานของสํานัก  ดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

15.1.2.2  งานการคา  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการควบคุมสตอก รวบรวม 
ตรวจสอบและจัดทํารายงานสินคาคงคลงัไมแปรรปูและผลิตภัณฑทุกชนิด  การซื้อมา-ขายไป  ไมแปรรปู  
ไมทอน รับมอบ เฝารกัษา ควบคุมสตอก จัดกอง จําหนาย ตรวจสอบและจัดทํารายงานสินคาคงคลงั 
ไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  การจัดหาสินคาเพื่อการจําหนายใหกับหนวยงานของทางราชการ  
การแสวงหาแหลงจําหนายสินคา  การติดตอหนวยงานตางๆ เพื่อนําเสนอสินคาของหนวยงานและการให
บรหิารหลงัการขาย  ตรวจสอบรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  ใหความรวมมือในการ 
ใหขอมูลดานสินคาของ อ.อ.ป. กับลูกคาทัง้ภาครัฐและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

15.1.2.3  งานผลิตภัณฑไม  ทําหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการควบคุมการผลิต 
และการจําหนายสินคาใหกบัหนวยราชการและเอกชนทั่วไป ทั้งที่ผลิตเองและผลิตอยางครบวงจรตามใบสัง่  
แสวงหาวัตถุดิบและจัดทําผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  การนําสินคาออกแสดง และจําหนายตามงานแสดง
สินคา  พัฒนารูปแบบสินคาใหทันสมัย  เสาะแสวงหาตลาดเพื่อการจําหนายสินคา  รวบรวมตรวจสอบและ
ดําเนินการจัดทําขอมลู เพื่อติดตามหน้ีสิน ติดตามสถานการณราคาสินคาที่เกี่ยวของตามตลาดทั่วไปเพื่อเปน
แนวทางในการพฒันารปูแบบและราคา  ควบคุมดูแลสตอกสินคาคงคลังใหมปีริมาณที่เหมาะสมและครบถวน  
การประชาสมัพันธและสงเสริมงานดานการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับ - 
บัญชามอบหมาย 

15.1.2.4  งานอบ - อัดนํ้ายาไม  ทําหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานอบไม  
ไสไมและอัดนํ้ายาไมใหแกลกูคาและของหนวยงานใหเปนไปตามแผนและนโยบายทีก่ําหนด  ควบคุมดูแล 
และตรวจสอบการรับ - จายไมตามใบรับสินคาที่มารับบรกิาร  ควบคุมการออกหลกัฐานการนําไมเคลือ่นที ่
ใหถูกตองตามระเบียบ  ควบคุมการจัดทําสมุดบัญชีรบั - จายประจําเดือน สรปุรายปเพื่อขอตออายุใบอนุญาต 
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/ตรวจสอบลงนาม... 
ตรวจสอบลงนามผูรบัโอนในหนังสือกํากบัไมแปรรปูและประดิษฐกรรมโดยใหถือปฎิบัติตามระเบียบการปาไม 
โดยเครงครัด  ติดตอประสานงานกบัเจาหนาที่ดานปาไม และประสานงานกับเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ควบคุมดูแลการแจงเอกสารการรบัไมเขาบริการดานปาไมในเขตพื้นที่  ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผูรบัจาง
เหมาและขอเบิกเงินคาจางเหมาแรงงานใหถูกตองตามระเบยีบ ควบคุมดูแลเครือ่งจักรอุปกรณของงานในสังกัด
ใหอยูในสภาพเรียบรอยและพรอมใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพเสมอ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชา
มอบหมาย 

15.2  ฝายควบคุมไมแปรรูป  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากับติดตามดูแลงานทรัพยสินและ 
อาคารสถานที่ งานพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ และคําสัง่ตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับ
งานของสํานัก  งานดานบรหิารจัดการเกี่ยวกับการจัดเกบ็และจัดจําหนายไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปา 
และอื่นๆ  ผลิตและจําหนายไมแปรรูป ผลิตภัณฑ ผลิตผลพลอยได ใหบริการอัดนํ้ายาไม อบไม ไสไม  จัดหา
วัตถุดิบเพื่อนํามาจัดการใหเกิดประโยชน  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                15.2.1  สวนอุตสาหกรรมไมวังนอย  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน 
ดานบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเกบ็และจัดจําหนายไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  ผลิตและ
จําหนายไมแปรรปู ผลิตภัณฑ ผลิตผลพลอยได  ใหบริการอดันํ้ายาไม อบไม ไสไม  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนํามา
จัดการใหเกิดประโยชน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

15.2.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานบริหารทั่วไป  
งานบัญชีและการเงิน งานบรหิารงานบุคคล งานทรัพยสินและอาคารสถานที่ งานพสัดุ การจดัซื้อจัดจาง  
การดูแล ซอมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกณ ดานบัญชีและการเงิน รวบรวมตรวจสอบเอกสารทาง 
บัญชีและการเงิน จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทํารายงานทางบัญชีและ
การเงิน  ดําเนินการดานภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทํารายงานทรพัยสินและสินคาคงเหลือ
ทุกสิ้นป การปรบัปรุงระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกบังานของสํานัก  ดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

15.2.1.2  งานแปรรูปไม  ทําหนาที่ดําเนินการดานการแปรรปูไมใหเปนไปตาม 
แผนและนโยบายที่ ส.อก กําหนด ควบคุมดูแลพนักงาน พนักงานปฎิบัติการและลูกจางใหมปีระสิทธิภาพ 
ควบคุมดูแลการแปรรูปไมใหไดมาตรฐานและควบคุมการจัดทําบัญชีไมแปรรปูสงมอบงานศูนยกลางการคาไม 
ควบคุมการจัดทําสตอกไมซุงและจัดทํารายละเอียดการนําไมซุงข้ึนเลื่อยประจําวัน  ควบคุมดูแลการบํารุง 
รักษาเครือ่งจักรและอปุกรณตางๆ  ออกหนังสอืกํากบัไมแปรรปูของสวนฯ ใหเปนไปตามระเบียบการปาไม 
โดยเครงครัด  ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานฯ ในสงักัดใหปฎิบัติงานดวยความเรียบรอย จัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานใหถูกตองสามารถรายงานไดตามกําหนด พิจารณากลั่นกรองงานนําเสนอผูบงัคับบญัชา 
เพื่อพจิารณาสัง่การ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

15.2.1.3  งานอบ - อัดนํ้ายาไม  ทําหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการดานอบไม  
ไสไมและอัดนํ้ายาไมใหแกลกูคาและของหนวยงานใหเปนไปตามแผนและนโยบายทีก่ําหนด  ควบคุมดูแล 
และตรวจสอบการรับ - จายไมตามใบรับสินคาที่มารับบรกิาร  ควบคุมการออกหลกัฐานการนําไมเคลือ่นที ่
ใหถูกตองตามระเบียบ  ควบคุมการจัดทําสมุดบัญชีรบั - จายประจําเดือน สรปุรายปเพื่อขอตออายุใบอนุญาต  
ตรวจสอบลงนามผูรบัโอนในหนังสือกํากบัไมแปรรปูและประดิษฐกรรมโดยใหถือปฎิบัติตามระเบียบการปาไม 
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    /โดยเครงครัด… 
โดยเครงครัด  ติดตอประสานงานกบัเจาหนาที่ดานปาไม และประสานงานกับเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ควบคุมดูแลการแจงเอกสารการรบัไมเขาบริการดานปาไมในเขตพื้นที่  ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผูรบัจาง
เหมาและขอเบิกเงินคาจางเหมาแรงงานใหถูกตองตามระเบยีบ ควบคุมดูแลเครือ่งจักรอุปกรณของงานในสังกัด
ใหอยูในสภาพเรียบรอยและพรอมใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพเสมอ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชา
มอบหมาย 

15.2.1.4  งานการคา  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการควบคุมสตอก รวบรวม 
ตรวจสอบและจัดทํารายงานสินคาคงคลงัไมแปรรปูและผลิตภัณฑทุกชนิด  การซื้อมา-ขายไป  ไมแปรรปู  
ไมทอน รับมอบ เฝารกัษา ควบคุมสตอก จัดกอง จําหนาย ตรวจสอบและจัดทํารายงานสินคาคงคลงั 
ไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  การจัดหาสินคาเพือ่การจําหนายใหกับหนวยงานของทางราชการ  
การแสวงหาแหลงจําหนายสินคา  การติดตอหนวยงานตางๆ เพื่อนําเสนอสินคาของหนวยงานและการ 
ใหบรหิารหลังการขาย  ตรวจสอบรวบรวมขอมลูและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  ใหความรวมมือ 
ในการใหขอมลูดานสินคาของ อ.อ.ป. กับลูกคาทัง้ภาครฐัและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชา
มอบหมาย 
             15.2.2  สวนอุตสาหกรรมไมอยุธยา  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน 
ดานบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเกบ็และจัดจําหนายไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  ผลิตและ
จําหนายไมแปรรปู ผลิตภัณฑ ผลิตผลพลอยได  ใหบริการอดันํ้ายาไม อบไม ไสไม  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนํามา
จัดการใหเกิดประโยชน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย 

15.2.2.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดานบริหารทั่วไป  
งานบัญชีและการเงิน งานบรหิารงานบุคคล งานทรัพยสินและอาคารสถานที่ งานพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง  
การดูแล ซอมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกณ ดานบัญชีและการเงิน รวบรวมตรวจสอบเอกสารทาง 
บัญชีและการเงิน จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทํารายงานทางบัญชีและ 
การเงิน  ดําเนินการดานภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทํารายงานทรพัยสินและสินคาคงเหลือ
ทุกสิ้นป การปรบัปรุงระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกบังานของสํานัก  ดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

15.2.2.2  งานแปรรปูไม  ทําหนาที่ดําเนินการดานการแปรรปูไมใหเปนไปตาม 
แผนและนโยบายที่ ส.อก กําหนด ควบคุมดูแลพนักงาน พนักงานปฎิบัติการและลูกจางใหมปีระสิทธิภาพ 
ควบคุมดูแลการแปรรูปไมใหไดมาตรฐานและควบคุมการจัดทําบัญชีไมแปรรปูสงมอบงานศูนยกลางการคาไม 
ควบคุมการจัดทําสตอกไมซุงและจัดทํารายละเอียดการนําไมซุงข้ึนเลื่อยประจําวัน  ควบคุมดูแลการบํารุง 
รักษาเครือ่งจักรและอปุกรณตางๆ  ออกหนังสอืกํากบัไมแปรรปูของสวนฯ ใหเปนไปตามระเบียบการปาไม 
โดยเครงครัด  ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานฯ ในสงักัดใหปฎิบัติงานดวยความเรียบรอย จัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานใหถูกตองสามารถรายงานไดตามกําหนด พิจารณากลั่นกรองงานนําเสนอผูบงัคับบญัชา 
เพื่อพจิารณาสัง่การ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

15.2.2.3  งานอบ - อัดนํ้ายาไม  ทําหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานอบไม  
ไสไมและอัดนํ้ายาไมใหแกลกูคาและของหนวยงานใหเปนไปตามแผนและนโยบายทีก่ําหนด  ควบคุมดูแล 

 /และตรวจสอบ… 
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และตรวจสอบการรับ - จายไมตามใบรับสินคาที่มารับบรกิาร  ควบคุมการออกหลกัฐานการนําไมเคลือ่นที ่
ใหถูกตองตามระเบียบ  ควบคุมการจัดทําสมุดบัญชีรบั - จายประจําเดือน สรปุรายปเพื่อขอตออายุใบอนุญาต  
ตรวจสอบลงนามผูรบัโอนในหนังสือกํากบัไมแปรรปูและประดิษฐกรรมโดยใหถือปฎิบัติตามระเบียบการปาไม 
โดยเครงครัด  ติดตอประสานงานกบัเจาหนาที่ดานปาไม และประสานงานกับเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ควบคุมดูแลการแจงเอกสารการรบัไมเขาบริการดานปาไมในเขตพื้นที่  ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผูรบัจาง
เหมาและขอเบิกเงินคาจางเหมาแรงงานใหถูกตองตามระเบยีบ ควบคุมดูแลเครือ่งจักรอุปกรณของงานในสังกัด
ใหอยูในสภาพเรียบรอยและพรอมใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพเสมอ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชา
มอบหมาย 

15.2.2.4  งานการคา   มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการควบคุมสตอก รวบรวม 
ตรวจสอบและจัดทํารายงานสินคาคงคลงัไมแปรรปูและผลิตภัณฑทุกชนิด  การซื้อมา-ขายไป ไมแปรรปู  
ไมทอน รับมอบ เฝารกัษา ควบคุมสตอก จัดกอง จําหนาย ตรวจสอบและจัดทํารายงานสินคาคงคลงั 
ไมตามนโยบายของรัฐไมสวนปาและอื่นๆ  การจัดหาสินคาเพื่อการจําหนายใหกับหนวยงานของทางราชการ  
การแสวงหาแหลงจําหนายสินคา  การติดตอหนวยงานตางๆ เพื่อนําเสนอสินคาของหนวยงานและการให
บรหิารหลงัการขาย  ตรวจสอบรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  ใหความรวมมือในการ 
ใหขอมูลดานสินคาของ อ.อ.ป. กับลูกคาทัง้ภาครัฐและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
16. สํานักธุรกิจและการตลาด  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) บริหารจัดการงานดานการตลาดของ อ.อ.ป. 
    (2) จัดทําแผนงานการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา การสนับสนุนการขาย การวางระบบ 

การจัดจําหนาย การจัดแสดงสินคา การเผยแพรผลผลิต การเปดตลาดใหมในงานการตลาด 
    (3) ดําเนินการศึกษาพัฒนาตลาดกลาง ตลอดจนบริหารจัดการคลังสินคา การบริหาร 

จัดการราคาและการเงินเพือ่สนับสนุนงานการตลาด 
    (4) บริหารจัดการงานแสดงสินคา โรดโชว เผยแพรผลิตภัณฑและผลงานทีเ่กี่ยวของ 

กับไมหรือผลผลิตที่มาจากไม 
    (5) กําหนดแนวทางการศึกษาความเปนไปไดในการพฒันาการใชประโยชนที่ดินและ 

ทรัพยสินของ อ.อ.ป. ใหสมประโยชนมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
    (6) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสัง่ ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของ 

หนวยงาน 
    (7) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 

ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
    (8) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 

ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 
    (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 

 /งานบริหารทั่วไป… 
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งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดานบรหิารทั่วไป ดานบัญชีและการเงิน  

ดานบริหารงานบุคคล การพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีทรัพยสิน จัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก 
ดูแลรักษาทรัพยสินและรักษาความสะอาดสํานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

16.1  ฝายธุรกิจและการตลาด  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากบัติดตามดูแลการดําเนินงาน 
ดานการจัดทําแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมนิผลงานดานการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา   
การสนับสนุนการขาย การวางระบบการจัดจําหนาย จัดแสดงสินคา เผยแพรผลิตภัณฑ บรหิารจัดการ
คลังสินคา/ราคา การศึกษาพัฒนาตลาดกลาง/การจัดงานแสดงสินคาโรดโชว/การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการพัฒนาใชประโยชนที่ดิน/สินทรัพยของ อ.อ.ป. ใหคุมคาทางเศรษฐกิจ งานดานระเบียบหลกัเกณฑ 
และคําสั่งที่เกี่ยวของกับดานธุรกิจและการตลาด ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน กํากับ ดูแล ใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคการใสสะอาดอยางตอเน่ือง  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

       16.1.1  สวนวิจัยสงเสริมการตลาด  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการบริหาร 
จัดการงานดานตลาด สนับสนุนการขาย การสํารวจและวิจัยการตลาด การจัดทําแผนการตลาดผลิตภัณฑ  
การปรับปรงุการขายและชองทางทางการตลาด การวางระบบการจําหนาย การเผยแพรสินคา การเปดตลาด
ใหม บรหิารจัดการงานแสดงสินคา โรดโชว และบรหิารลูกคาสัมพันธ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

16.1.1.1  งานวิจัยตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ  มีหนาที่รบัผิดชอบการดําเนินงาน 
ดานการวางแผนและออกแบบวิจยั การสํารวจ การเกบ็รวบรวมขอมูล ดานการตลาดสินคาและบริการของ  
อ.อ.ป.  การสรางเครื่องมือการวิเคราะหขอมลู การเขียนรายงาน การวิจัย การติดตามผลการศึกษา วิจัย และ 
การพัฒนาสินคาและบรกิารใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชา
มอบหมาย  

   16.1.1.2  งานสงเสริมการตลาด  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการดานการสงเสริม 
และพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย การแสวงหา พันธมิตรทางธุรกิจ การโฆษณาสงเสริมการขาย การ
สนับสนุนการเผยแพรสินคาและบริการทัง้สวนราชการและเอกชน การสงเสริมการตลาดครบขบวนงาน  
4p/4c และการสื่อสารการตลาดครบวงจร และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

   16.1.1.3  งานแผนการตลาด  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการดานการจัดทํา 
แผนงานและงบประมาณดานการตลาด และการติดตามประเมินผลการบรหิารจัดการงานการตลาด และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
         16.1.2  สวนตลาดกลาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการดําเนินงาน 
การบริหารจัดสินคาคงคลงัใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเรงรัดประสานงานสํานักผลิตเพื่อบรหิารจัดการ 
สินคาคางสตอก  การบรหิารจัดการและการพฒันาระบบตลาดกลาง  เพื่อสงเสริมและเปนกลไกดาน 
การตลาดไมเศรษฐกจิ  การบริหารจัดการตลาดสินคาลวงหนา  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย 

    /16.1.2.1  งานบริหาร… 
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16.1.2.1  งานบริหารสินคาคงคลัง  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานการ 

บรหิารจัดการสินคาคงคลงัใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเรงรัดประสานงานสํานักผลิตเพื่อบรหิารจัดการสินคา
คางสตอก การติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานปริมาณสินคาคางสตอกของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     

16.1.2.2  งานพัฒนาตลาดกลาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบการดําเนินงานดานการ 
บรหิารจัดการและการพัฒนาระบบตลาดกลางเพือ่สงเสรมิและเปนกลไกดานการตลาดไมเศรษฐกิจ การ
บรหิารจัดการตลาดสินคาลวงหนา และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย     

      16.1.3  สวนพัฒนาสินทรัพย  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดานจัดทํา 
แผนการพฒันาและใชประโยชนที่ดินของ อ.อ.ป.  การจัดทําทะเบียนที่ดินกรรมสิทธ์ิ การชําระภาษีที่ดินและ
โรงเรือน  การสํารวจรางวัดช้ีแนวเขต  การแสวงหารายไดจากสินทรัพยในระยะสั้น  การประเมินราคาที่ดิน  
การจัดทําและวิเคราะหโครงการตามแผนการพัฒนาและใชประโยชนที่ดิน  การจัดจางที่ปรึกษาในการพัฒนา
โครงการใชประโยชนที่ดิน การจัดทําประกาศประมลู และเงือ่นไขประกาศเชิญชวน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย   

   16.1.3.1  งานจัดประโยชน  มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานการจัดทํา 
ทะเบียนที่ดินกรรมสิทธ์ิ  การชําระภาษีที่ดินและโรงเรือน  การสํารวจรังวัด  ช้ีแนวเขต  การแสวงหารายได 
จากทรัพยสินในระยะสั้น  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย  

   16.1.3.2  งานพัฒนาโครงการใชประโยชนท่ีดิน  มีหนาที่รับผิดชอบการ 
ดําเนินงานดานการจัดทําแผนการพัฒนาและใชประโยชนทีดิ่นของ อ.อ.ป.  การประเมินราคาทรัพยสิน   
การจัดทําและวิเคราะหโครงการตามแผนการพัฒนาและใชประโยชนที่ดิน  การจัดจางที่ปรึกษาในการพัฒนา
โครงการใชประโยชนที่ดิน การจัดทําประกาศประมลู และเงือ่นไขประกาศเชิญชวน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผูบังคับบญัชามอบหมาย  
 
17. สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

    (1) ดําเนินการใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางการศึกษาพฒันางานอนุรักษบรบิาลชางไทย  
รวมถึงงานดานคนควาวิจัยเกี่ยวกบัชางและรณรงคความรวมมือแกปญหาชางไทยอยางครบวงจร  

    (2) รวบรวมเทคโนโลยี เอกสาร และผลงานการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับชางไทย เพือ่การ 
อนุรักษบริบาลชางอยางย่ังยืน จัดพิมพเผยแพรใหความรูกบักลุมเปาหมายอยางทั่วถึง 

    (3) พัฒนางานดานธุรกิจและงานที่เกี่ยวเน่ืองกับชางเพื่อสรางรายไดเพิม่ 
    (4) ใหบริการรกัษาพยาบาลชางของ อ.อ.ป. และเอกชน ทั้งในและนอกสถานที ่
    (5) ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนฝกควาญชางและชาง ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและ 

คชศาสตรที่ดีงามบนพื้นฐานสัตวบาลที่ทันสมัย 
    (6) ดูแลรักษาชางของกลางในการสนับสนุนหนวยงานของรัฐ และอนุรักษบรบิาล 

ชางชรา ชางพิการ และชางดุร าย 
       /(7) จัดต้ังศูนยกลาง… 
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    (7) จัดต้ังศูนยกลางการอนุรักษชางภายใตสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 

ตามภูมิภาคตางๆ เพื่อดําเนินการบริหารจัดการอนุรักษชางของประเทศไทยใหย่ังยืนภายใตแนวทาง 
คชบาลศาสตร 

    (8) ดําเนินงานดานระเบียบ หลักเกณฑ และคําสั่ง ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานของ 
หนวยงาน 

(9) นําสงขอมลูทางบัญชีที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองตามกําหนดเวลาใหสํานัก 
บัญชีและการเงิน 

    (10) คาดการณ วางแผน และบรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานที่รบัผิดชอบ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

    (11) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑองคกร 
ใสสะอาดดวยความตอเน่ือง 

    (12) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและหรอืตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย 
  ฝายบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบกํากับติดตามดูแลงานการบริหารจัดการงานธุรการ   

งานสารบรรณ  งานบรหิารงานบุคคล  งานพสัดุจัดซือ้จัดจาง งานจัดการพื้นที่และสิง่แวดลอม  งานบญัชี   
งานการเงิน งานแผนงานและประเมินผล งานดานงบประมาณ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
งานประชาสัมพันธองคกร การบริหารจัดการความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  ดําเนินงานดานระเบียบ 
หลักเกณฑและคําสัง่ที่เกี่ยวของกบัการบรหิารงานของหนวยงาน กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ 
ตามเกณฑองคกรใสสะอาดดวยความตอเน่ือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

  ฝายอนุรักษและบริบาลชาง  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากับติดตามดูแลการดําเนินงานดาน 
เลี้ยงดูและบรบิาลชางเผือกและชางสําคัญตามแผนงานของโรงชางตน การดูแลรักษาชางที่เจ็บปวยของ อ.อ.ป.  
ชางในโครงการความรวมมือและชางของเอกชนตามแผนงานของโรงพยาบาลชางและโครงการสัตวแพทย
สัญจร ชางของกลางและชางของศูนยบรบิาลชางบานปางหละ ดําเนินการผลิตสมุนไพรเพื่อรกัษาชาง งานดาน
วิชาการและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัชาง การควบคุมดูแลหนวยชวยชีวิตชางในการจัดการชางตกมันอาละวาด 
การใหความรวมมือกบัภาครัฐในการดําเนินการและการรณรงคแกไขปญหาชางไทยอยางครบวงจร และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  ฝายพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด  มีหนาที่รบัผิดชอบกํากบัติดตามดูแลงานการ 
บรหิารจัดการสวนพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด กํากบัดูแลงานดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวที่เกี่ยวกับ
ชาง การจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของสถาบันฯ  การจัดทําแผนการตลาดและแผนวิจัยตลาด  การจัดทํากลยุทธ
สงเสริมการตลาด  ผลักดันโปรแกรมการทองเที่ยวของสถาบันฯ ใหอยูในปฏิทินทองเที่ยวของประเทศ  การ
พัฒนากิจกรรมทองเที่ยวใหไดมาตรฐานทั้งการตอนรับและการบริการ  พัฒนาระบบการแสดงชางให
สอดคลองกบัธรรมชาติของชาง ใหคําแนะนําในการพฒันาปรับปรุงการแสดงและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กับชาง และการจัดการพื้นที่เลี้ยงชาง  การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฝกควาญชางและชาง  
งานการใหบริการฝกควาญชางและชาง  การจัดการระบบความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวใหอยูในระดับ
มาตรฐานและระดับสากล  การจัดจําหนายสินคาของที่ระลกึ ตลอดจนพฒันาผลิตสินคาหรอืผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกบัชางอยางครบวงจร และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
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   /17.1  สวนอํานวยการ… 
       17.1  สวนอํานวยการ  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานดานธุรการ  

งานสารบรรณ งานดานบริหารงานบุคคล  งานพัสดุจัดซื้อจดัจางและทรพัยสิน  งานดานยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกล  งานจัดการพื้นที่และสิง่แวดลอม  งานดูแลจดัการอาคารสถานที่  ปรับปรงุภูมิทัศนตลอดจน
จัดการสิ่งแวดลอมและบําบัดระบบมลภาวะโดยรวมของสถาบันฯ  การตรวจสอบกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑองคกรใสสะอาดดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

17.1.1  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการงานดานธุรการ งาน 
สารบรรณ พิมพและรับ-สงหนังสือ  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการโตตอบเรื่องราวตางๆ ของ
สถาบันฯ กับหนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและภายนอก  เปนศูนยกลางการสืบคนดานเอกสารของสถาบันฯ  
นําเสนอเอกสารเพื่อสั่งการใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเรว็  รับผิดชอบงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
งานบรหิารงานบุคคล  งานการประชุมภายในหนวยงาน รบัผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร
สํานักงานของสวนงาน  และตรวจสอบกํากับดูแลผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑองคกรใสสะอาด
ดวยความตอเน่ือง  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

17.1.2  งานพัสดุ  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการงานดานพสัดุ การจัดซื้อจัดจาง 
งานทรัพยสินใหเปนไปตามระเบยีบขอบงัคับและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

17.1.3  งานจัดการพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการดาน 
การกอสรางตางๆ ของสถาบันฯ ดูแลจัดการอาคารสถานที่ และพื้นที่ตลอดจนปรบัปรุงภูมทิัศน  จัดการ
สิ่งแวดลอมและบําบดัระบบมลภาวะโดยรวมของสํานักงานและพื้นทีบ่รกิารการทองเที่ยวใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่ดี  ดําเนินการดานระบบบอแกสชีวภาพจากมูลชางและการผลิตปุยอินทรียชีวภาพจากมูลชาง 
รวมถึงดูแลระบบการจัดการพื้นทีส่วนสัตวเปดและปรบัปรุงภูมิทัศนบรเิวณสวนปาทุงเกวียน อาคารอํานวย
คอวนิช รวมถึงบริเวณโดยรอบ  ควบคุมดูแลการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกลใหเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของตลอดจนควบคุมดูแลการซอมบํารุงยานพาหนะและเครือ่งจักรกลใหอยูในสภาพที่ดี  
และใชงานไดตลอดเวลา  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

       17.2  สวนบัญชีและการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองดานบญัชี 
และการเงินของสถาบันฯ งานดานบัญชีและการเงินของเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินกองทุนบรจิาคใหเปนไป 
ตามมาตรฐานแผนงานและนโยบายของ อ.อ.ป.  ควบคุมดูแลการรับ-จายเงิน การจัดทําใบสําคัญและการ
จัดทําขอมลูทางบัญชีและดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลาในการปดบัญชีของสถาบันฯ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

17.2.1  งานบัญชี  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานดานบัญชี ของสถาบันฯ   
งานดานบัญชีของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินกองทุนบรจิาค  รวบรวมตรวจสอบเอกสารและจัดทํารายงาน
ทรัพยสินและสินคาคงเหลือใหเปนไปตามมาตรฐานแผนงานและนโยบายของ อ.อ.ป.  รวบรวมตรวจสอบ
เอกสารดานบญัชีและจัดทําขอมลูรายงานตลอดจนดําเนินการปดบญัชีของสถาบันฯ  และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

    /17.2.2  งานการเงิน... 
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17.2.2  งานการเงิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานดานการเงินของสถาบันฯ  

งานดานการเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินกองทุนบริจาค ใหเปนไปตามมาตรฐานแผนงานและนโยบาย 
ของ อ.อ.ป. รวบรวมตรวจสอบเอกสารจัดทําขอมลูและรายงานทางการเงิน ดําเนินการเรือ่งบญัชีทุกประเภท 
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

       17.3  สวนแผนงานและประชาสัมพันธองคกร  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง 
งานดานการจัดทําแผนงานและงบประมาณ การติดตามประเมินผล รวบรวม และนําเสนอผลการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ ของสถาบันฯ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดทําแผนบรหิารจัดการและ
แผนปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธเชิงรุกผานสือ่และหรอืกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเสริมภาพพจนความเขาใจที่ดี
ทั้งกลุมเปาหมายภายในและภายนอกสถาบันฯ  รวบรวมขอมูลขาวสารกิจกรรมและผลการดําเนินงานของ
สถาบันฯ เพื่อจัดทําสื่อในรปูแบบตางๆ ออกเผยแพร  จัดทําระบบประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบันฯ การ
บรหิารจัดการความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

17.3.1  งานแผนและประเมินผล  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานดานแผนงาน  
และงบประมาณ การติดตามประเมินผล รวบรวมและนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการตางๆ ของ
สถาบันฯ การบรหิารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

          17.3.2  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงาน 
ดานการวางแผนงานและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของสถาบันฯ  
การจัดทําเว็บไซต  ผลิตสื่อโสตทัศน  สื่ออเิล็กทรอนิกส  เพือ่เผยแพรขอมลูกจิกรรมตางๆ  การจัดทําขอมลู
เพื่อนําเสนองานของสถาบันฯ ผานสือ่ตางๆ  รวบรวมปรับปรุงและประมวลผลขอมลูของสถาบันฯ เกบ็ใน
ฐานขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา เพือ่ใหสามารถคนควาไดรวดเร็วข้ึน  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บังคับบญัชา
มอบหมาย 

17.3.3  งานประชาสัมพันธองคกร  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานจัดทําแผนงาน   
และแผนปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ  กิจกรรมสมัพันธและมวลชนสัมพันธ  บริหารจัดการงานดานการ
ประชาสมัพันธเชิงรุกผานสื่อและหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเสริมภาพพจนความเขาใจที่ดีทั้งกลุมเปาหมาย
ภายในและภายนอกสถาบันฯ  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ  นิทรรศการ  ใหสอดคลองกบัภารกจิของสถาบันฯ  
ควบคุมการปฏิบัติงานดานการจัดระบบถายภาพ  สไลด  วีดิทัศน  รวบรวมขอมูลขาวสารกจิกรรมและ 
ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ เพื่อจัดทําสื่อในรปูแบบตางๆ ออกเผยแพร  จัดทําระบบประชาสมัพันธ
กิจกรรมของสถาบันฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
         17.4  สวนอนุรักษและบริบาลชาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการ
ดําเนินงานดานเลี้ยงดูและบริบาลชางเผือกและชางสําคัญตามแผนงานของโรงชางตน การดูแลรักษาชาง 
ที่เจบ็ปวยของ อ.อ.ป.  ชางของกลาง ชางในโครงการความรวมมือและชางของเอกชนตามแผนงานของ
โรงพยาบาลชางและโครงการสัตวแพทยสัญจร  และชางของศูนยบรบิาลชางบานปางหละ ดําเนินการผลิต
สมุนไพรเพื่อรักษาชาง  งานดานวิชาการและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาง การควบคุมดูแลหนวยชวยชีวิตชาง 
ในการจัดการชางตกมันอาละวาด การใหความรวมมือกับภาครัฐในการดําเนินการและการรณรงคแกไขปญหา
ชางไทยอยางครบวงจร  และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

       /17.4.1  งานโรงพยาบาลชาง… 
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17.4.1  งานโรงพยาบาลชาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงานดานการเลี้ยงดูและ 

บริบาลชางทีเ่จบ็ปวยของ อ.อ.ป. และของเอกชน ชางในโครงการความรวมมอืฯ ตามแผนงานของโรงพยาบาล
ชางและโครงการสัตวแพทยสัญจร  จัดการดานโภชนาการอาหารชาง  ดําเนินงานศูนยขยายพันธุชาง และ 
เปนสถานที่รองรบัชางที่ไดรบับริจาคจากเอกชน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

17.4.2  งานโรงชางตนและงานบริบาลชาง  มีหนาทีร่ับผดิชอบดําเนินงานดานการ 
เลี้ยงดูและบรบิาลชางเผือกและชางสําคัญตามแผนงานของโรงชางตน และชางของศูนยบรบิาลชางบานปางหละ 
ตามโครงการพระราชดํารเิพื่อเลี้ยงดูและดูแลรกัษาชางชรา ชางดุราย และชางพิการ ตลอดจนการผลิตสมุนไพร
เพื่อรกัษาชาง และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

17.4.3  งานควบคุมและจัดการชาง  มีหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินงานดานการ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยชวยชีวิตชาง การจัดการชางตกมัน ชางอาละวาด และใหความรวมมือ 
กับภาครัฐในการดูแลชางของกลางและชางอื่นๆ ที่รบัมอบ ตลอดจนการรณรงคแกไขปญหาชางไทยอยาง 
ครบวงจร  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

17.4.4  งานโรงพยาบาลชาง สาขาภาคใต  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงานดาน 
การเลี้ยงดูและบริบาลชางทีเ่จบ็ปวยของ อ.อ.ป. ชางของเอกชนและชางในโครงการความรวมมือฯ ตาม
แผนงานของโรงพยาบาลชางและโครงการสัตวแพทยสญัจร  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยชวยชีวิตชาง
และศูนยขยายพันธุชาง และเปนสถานรองรบัชางที่ไดรบับรจิาคจากเอกชน  ดําเนินงานดานธุรการ สารบรรณ 
บัญชีการเงิน จัดทําใบสําคัญ ดูแลรักษาทรัพยสินยานพาหนะเครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

17.4.5  งานศึกษาวิจัยและเฝาระวังโรคชาง  มีหนาทีร่ับผดิชอบดําเนินงาน 
ดานการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับชาง รวบรวมงานวิจัยที่มอียูและพฒันาตอยอดงานวิจัยใหเปนประโยชน 
ตอการดําเนินงานของ อ.อ.ป. และของชาง ติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับชาง 
การเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอของชาง เชน โรคจากคนสูชาง และชางสูคน หรือ 
จากสัตวอื่นสูชาง การรักษาและการอนุรักษพันธุชางไทย  ประสานความรวมมือเกี่ยวกับงานวิจัยพฒันากับ
สถาบันของรัฐและเอกชน และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

       17.5  สวนพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด มหีนาที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง 
งานดานการพฒันาธุรกจิทองเที่ยวทีเ่กี่ยวกบัชาง จัดทําปฏิทนิทองเที่ยวของสถาบันฯ  จัดทําแผนการตลาด
และแผนวิจัยตลาด  จัดทํากลยุทธสงเสรมิการตลาด  ผลักดันโปรแกรมการทองเที่ยวของสถาบันฯ ใหอยูใน
ปฏิทินการทองเที่ยวของประเทศ  พัฒนากจิกรรมทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน ทั้งการตอนรับและการบริการ  
พัฒนาระบบการแสดงชางใหสอดคลองกบัธรรมชาติของชาง จัดกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบสาระบันเทงิ  
จัดการระบบความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  ใหอยูในระดับมาตรฐานและระดับสากล  จัดจําหนายสินคาของ
ที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว  จัดทําแผนงานคชบาลธุรศาสตร บนพื้นฐานการทําธุรกจิเพือ่สนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษชาง  ผลิตและพฒันาสินคาคุณภาพที่เกี่ยวของกับชางครบวงจร  สงเสรมิผลิตภัณฑจากสวนปา
เศรษฐกจิและชาง  งานใหบริการฝกควาญชางและชาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

17.5.1  งานพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด  มีหนาทีร่บัผิดชอบดําเนินงาน 
ดานการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับชาง  จัดทําปฏิทินทองเที่ยวของสถาบันฯ  จัดทําแผนการตลาด และ 
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/แผนวิจัยตลาด… 
แผนวิจัยตลาด  จัดทํากลยุทธสงเสริมการตลาด  พัฒนาปรบัปรงุกจิกรรมทองเที่ยวในลานแสดงชาง  ใหได
มาตรฐานทัง้การตอนรับและการบริการ จัดทํากจิกรรมทองเที่ยวรูปแบบสาระบันเทงิ จัดทํามาตรการความ
ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวทีม่าใชบรกิาร  และควบคุมดูแลความปลอดภัยตามมาตรการที่กําหนดไวใน
กิจกรรมที่รบัผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

17.5.2  งานบริการท่ีพักและสินคาของท่ีระลึก  มีหนาที่รบัผิดชอบดําเนินงาน 
ดานการบริการตอนรบัและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวทีเ่ขาพักในที่พกัของสถาบันฯ  การปรับปรงุ
และพัฒนากิจการที่พกัและลานพักกลางแจง  การจัดทําคายฝกอบรมเยาวชนเพื่อสงเสริมการอนุรักษชาง 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จัดทํามาตรการความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ  
และควบคุมดูแลความปลอดภัยตามมาตรการที่กําหนดไวในกิจกรรมที่รบัผิดชอบ  บริหารจัดการรานจําหนาย
สินคาของทีร่ะลกึ  จําหนายและควบคุมสตอกของสินคาของที่ระลึกใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ 
ที่เกี่ยวของ  จัดทําแผนงานคชบาลธุรศาสตร บนพื้นฐานการทําธุรกิจเพื่อสนับสนุนกจิกรรมอนุรักษชาง   
ผลิตและพฒันาสินคาคุณภาพที่เกี่ยวของกับชางครบวงจร  สงเสริมผลิตภัณฑจากสวนปาเศรษฐกจิและชาง  
และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

17.5.3  งานโรงเรียนฝกควาญชางและชาง  มีหนาที่รบัผดิชอบดําเนินงาน 
ดานการเลี้ยงดูชางและพื้นทีเ่ลี้ยงชาง ดูแลแปลงและการปลกูพืชสมุนไพรและพืชอาหารชาง ควบคุมมาตรฐาน
อาหารชางรวมกับสวนงานทีเ่กี่ยวของ  ดําเนินการใหบริการน่ังชางชมธรรมชาติ การฝกชางเพื่อการแสดงให
สอดคลองกบัธรรมชาติของชางและสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว  การใหบริการฝกเปนควาญชางใน
โปรแกรมควาญชางสมัครเลนและโปรแกรมโฮมสเตย  รวมถึงการฝกชางใหเปนไปตามระบบและมาตรฐานที่ดี  
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนการฝกควาญชางและชางตามโปรแกรมฝกข่ีชางเพื่อการทองเที่ยว  จัดทํา
มาตรการความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ  และควบคุมดูแลความปลอดภัยตามมาตรการ 
ที่กําหนดไวในกิจกรรมทีร่ับผิดชอบ  จดัการศึกษาและอบรมใหความรูแกเยาวชน องคกรภาครฐัและเอกชน
เพื่อถายทอดภูมปิญญาวิถีการเลี้ยงดูชาง  การจัดทําระบบการศึกษาพัฒนาชางไทยทีร่วบรวมหัวขอวิชาศิลปะ
และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาง คน และปา และจัดทํากจิกรรมพเิศษอื่นๆ รวมกบัภาคเอกชนและภาครัฐ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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