
 

        เอกสารหมายเลข 1 

 
1. สํานักอํานวยการ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

1.1 ฝายอํานวยการ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผดิชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
1.1.1 สวนอํานวยการ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.1.1 งานบรหิารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.1.2 งานการประชุม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.1.3 งานวิเทศสัมพันธ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.2 สวนสารบรรณ มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
1.1.2.1 งานสารบรรณ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
1.1.2.2 งานเลขานุการ 1 มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.2.3 งานเลขานุการ 2 มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.2.4 งานเลขานุการ 3 มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.1.2.5 งานเลขานุการ 4 มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

1.2 ฝายพัสดุ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
1.2.1 สวนพัสดุ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
1.2.1.1 งานจัดซื้อจัดจาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
1.2.1.2 งานทะเบียนพัสดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
1.2.1.3 งานซอมบํารุง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผดิชอบ 

 

2. สํานักตรวจสอบภายใน  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

2.1 ฝายตรวจสอบธุรกิจ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
2.1.1 สวนตรวจสอบธุรกิจ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
2.1.1.1 งานตรวจสอบธุรกจิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
2.1.1.2 งานตรวจสอบควบคุมภายใน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

2.2 ฝายตรวจสอบขอมูลบัญชีและการเงิน  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงาน 
ออกเปนดังน้ี 

2.2.1 สวนตรวจสอบขอมูลบัญชีและการเงิน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
2.2.1.1 งานตรวจสอบขอมลูบญัชี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
2.2.1.2 งานตรวจสอบรายงานงบการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

2.3 ฝายตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงาน  
ออกเปนดังน้ี 

2.3.1 สวนตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
2.3.1.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
2.3.1.2 งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

         /3. สํานัก… 
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3. สํานักบัญชีและการเงิน  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

3.1 ฝายวิเคราะหบัญชี  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
3.1.1 สวนวิเคราะหบัญช ี มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.1.1.1 งานวิเคราะหงบการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.1.1.2 งานบัญชีขอมลูสถิติ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

3.2 ฝายบริหารการเงิน  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
3.2.1 สวนบริหารการเงิน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.2.1.1 งานวิเคราะหการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ   
3.2.1.2 งานคลังเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
3.2.1.3 งานบรหิารและจัดหาเงินทุน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.2.1.3 งานเบิกงบรัฐ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผดิชอบ 

3.3 ฝายประมวลบัญชี  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
3.3.1 สวนบัญชีการเงิน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
3.3.1.1 งานบัญชี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
3.3.1.2 งานตรวจจาย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผดิชอบ 
3.3.2 สวนประมวลบัญชี 1  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.3.2.1 งานบัญชีภาคเหนือบน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
3.3.2.2 งานบัญชีภาคเหนือลาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
3.3.3 สวนประมวลบัญชี 2  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.3.3.1 งานบัญชีภาคกลาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.3.3.2 งานบัญชีภาคใต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.3.4 สวนประมวลบัญชี 3  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
3.3.4.1 งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
3.3.4.2 งานบัญชีอุตสาหกรรมไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

 

4. สํานักกิจกรรมสัมพันธ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

4.1 ฝายกิจกรรมสัมพันธ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
4.1.1 สวนประชาสัมพันธ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
4.1.1.1 งานสื่อมวลชนสัมพันธ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
4.1.1.2 งานประชาสมัพันธ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
4.1.2 สวนสงเสริมเผยแพร  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
4.1.2.1 งานสื่อโสตทัศนและนิทรรศการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
4.1.2.2 งานสื่อสิง่พิมพและอเิล็กทรอนิกส มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

          /5. สํานัก… 
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5. สํานักทรัพยากรมนุษย  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

5.1 ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผิดชอบ  
แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

5.1.1 สวนพัฒนาระบบงาน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
5.1.1.1 งานนโยบายแผนและพฒันาระบบงาน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.1.1.2 งานโครงสรางและอัตรากําลัง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.1.2 สวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.1.2.1 งานนโยบายแผนและพฒันาทรพัยากรมนุษย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปน 

ผูรบัผิดชอบ 
5.1.2.2 งานฝกอบรม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผดิชอบ 

5.2 ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปน
ดังน้ี 

5.2.1 สวนบริหารทรัพยากรมนุษย  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.2.1.1 งานทรัพยากรมนุษย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.2.1.2 งานทะเบียนประวัติ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.2.2 สวนสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
5.2.2.1 งานสวัสดิการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผดิชอบ 
5.2.2.2 งานแรงงานสัมพันธ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

 

6. สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงาน
ออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

6.1 ฝายนโยบายและแผน  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
6.1.1 สวนพัฒนากลยุทธ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
6.1.1.1 งานแผนงานโครงการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
6.1.1.2 งานวิเคราะหโครงการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

6.2 ฝายงบประมาณ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
6.2.1 สวนวิเคราะหงบประมาณ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
6.2.1.1 งานงบประมาณทําการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
6.2.1.2 งานงบประมาณลงทุน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
6.2.1.3 งานงบประมาณภาครัฐ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

6.3 ฝายประเมินผล  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผดิชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
6.3.1 สวนประเมินผลและวิเคราะห  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
6.3.1.1 งานประเมินธุรกิจ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
6.3.1.2 งานประเมินประสิทธิภาพหนวยงาน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

   /6.4 สวนบริหาร... 
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6.4 สวนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ  
6.4.1 งานบรหิารความเสี่ยง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
6.4.2 งานควบคุมภายใน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

 

7. สํานักกฎหมาย  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

7.1 ฝายนิติการ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
7.1.1 สวนนิติการ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
7.1.1.1 งานนิติการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

7.2 ฝายคดี  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
7.2.1 สวนคดี  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
7.2.1.1 งานคดี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
7.2.1.2 งานวินัย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

7.3 ฝายกฎหมายธุรกิจ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
7.3.1 สวนกฎหมายธุรกิจ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
7.3.1.1 งานกฎหมายธุรกจิ  มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

 

8. สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงาน
ออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 
8.1 ฝายสงเสริมไมเศรษฐกิจ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

8.1.1 สวนวิจัยและพัฒนา  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.1.1.1 งานวิจัยและพฒันาดานสวนปา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
8.1.1.2 งานวิจัยและพฒันาดานผลิตภัณฑ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
8.1.2 สวนสงเสริมไมเศรษฐกิจ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
8.1.2.1 งานปฏิบัติการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.1.2.2 งานจัดการผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
8.1.2.3 งานวิชาการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.1.2.4 งานสนับสนุน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผดิชอบ 

8.2 ฝายสารสนเทศ  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรับผดิชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
8.2.1 สวนภูมิสารสนเทศ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.2.1.1 งานสํารวจ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.2.1.2 งานภูมิสารสนเทศ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
8.2.1.3 งานวิเคราะหและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.2.2 สวนสารสนเทศ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.2.2.1 งานสารสนเทศ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
8.2.2.2 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

         /9. สํานัก... 
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9. สํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปน  
ดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

9.1 ฝายนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปน  
ดังน้ี 

9.1.1 สวนนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
9.1.1.1 งานนวัตกรรมการจัดการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
9.1.1.2 งานนวัตกรรมเทคโนโลยี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
9.1.2 สวนจัดการปาไมอยางยั่งยืน  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
9.1.2.1 งานวางระบบการจัดการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
9.1.2.2 งานรับรองการจัดการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

9.2 ฝายนวัตกรรมสิ่งแวดลอม มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปน
ดังน้ี 

9.2.1 สวนนวัตกรรมสิ่งแวดลอม  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
9.2.1.1 งานนวัตกรรมสิ่งแวดลอม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
9.2.1.2 งานนวัตกรรมชีวมวลเชิงนิเวศ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

 

10. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ มีหัวหนาฝาย
บรหิารทั่วไป (ระดับ 7-8) หัวหนาฝายจัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) 
ปฏิบัติงานตามทีผู่อํานวยการสํานักมอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

10.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.1.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.1.3 งานบริหารบุคคล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.1.4 งานพสัดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  

10.2 สวนแผนงานและประเมินผล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
10.2.1 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.2.2 งานวิจัยและพัฒนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.2.3 งานสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.2.4 งานการตลาด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผดิชอบ 
10.2.5 งานสารสนเทศ มหีัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

10.3 สวนจัดการผลผลิต  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
10.3.1 งานบริหารจัดการดานผลผลิต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.3.2 งานบริหารจัดการดานยานพาหนะทําไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
10.3.3 งานชางกล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  

        /10.4 สวนโครงการ... 
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10.4 สวนโครงการหลวงบานวัดจันทร  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
10.4.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.4.2 งานสวนปาหลวงบานวัดจันทร มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.4.3 งานธุรกจิบริการและการทองเที่ยว มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  

10.5 สวนอุตสาหกรรมปาไมแมเมาะ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.5.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.5.2 งานแปรรปูไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผดิชอบ  
10.5.3 งานผลิตภัณฑ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผดิชอบ  

10.6 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชยีงใหม  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.6.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.4 งานสวนปาแมหอพระ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.5 งานสวนปาแมลี ้มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.6 งานสวนปาแมแจม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.6.7 งานสวนปาแมหาด – แมกอ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.8 งานสวนปาบานหลวง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.9 งานสวนปาไชยปราการ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.6.10 งานสวนปาเชียงดาว มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ   
10.6.11 งานสวนปาดอยบอหลวง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.6.12 งานสวนปาแมอุคอ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.6.13 งานสวนปาแมอุมลอง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.6.14 งานสวนปาหลวงสันกําแพง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  

10.7 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลาํปาง  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
10.7.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.7.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.7.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.7.4 งานสวนปาทุงเกวียน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.7.5 งานสวนปาแมมาย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.7.6 งานสวนปาแมทรายคํา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
10.7.7 งานสวนปาแมสกุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
 10.7.8 งานสวนปาเวียงมอก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.7.9 งานสวนปาแมพรกิ – แมสะเลียม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.7.10 งานสวนปาแมเมาะ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  

      /10.7.11 งานสวนปา… 
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10.7.11 งานสวนปาแมจาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.7.12 งานสวนปาแมยาว – แมซาย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  

10.8 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
10.8.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.4 งานสวนปาวังช้ิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.5 งานสวนปาแมสิน – แมสูง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
10.8.6 งานสวนปาแมสรอย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.7 งานสวนปาแมมาน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
10.8.8 งานสวนปาเดนชัย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
10.8.9 งานสวนปาขุนแมคําม ีมีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.10 งานสวนปาแมคําปอง – แมสาย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.11 งานสวนปานครนาน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.8.12 งานสวนปาแมแฮด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

 

11. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ มีหัวหนาฝาย
จัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามทีผู่อํานวยการสํานัก
มอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

11.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ(ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
11.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.1.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.1.3 งานพสัดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

11.2 สวนแผนงานและประเมินผล  มีผูจัดการ(ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
11.2.1 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.2.2 งานวิจัยและพัฒนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.2.3 งานสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

11.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีผูจัดการ(ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
11.3.1 งานวางแผนและพฒันางานดานปลูกปา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.3.2 งานวางแผนและพฒันางานดานทําไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

11.4 สวนอุตสาหกรรมไม  มีผูจัดการ(ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
11.4.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.4.2 งานแปรรปูไมและผลิตภัณฑไม  มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

11.5 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตอุตรดิตถ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.5.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  

/11.5.2 งานบญัชี… 
 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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11.5.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.5.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.5.4 งานสวนปาทาปลา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.5.5 งานสวนปาปากปาด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.5.6 งานสวนปาศรีสัชนาลัย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.5.7 งานสวนปาแมสาน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.5.8 งานสวนปาหวยฉลอง - หวยสีเสียด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

11.6 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตตาก  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.6.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
11.6.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.6.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.6.4 งานสวนปาแมละเมา-แมสอด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
11.6.5 งานสวนปาพบพระ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.6.6 งานสวนปาทาสองยาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.6.7 งานสวนปาเมอืงตาก-เชียงทอง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.6.8 งานสวนปากําแพง มหีัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.6.9 งานสวนปาลาดยาว มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.6.10 งานสวนปาบานดานลานหอย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.6.11 งานสวนปาไผเขียว-ตลุกดู มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.6.12 งานสวนปาหวยระบํา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

11.7 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.7.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
11.7.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.7.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
11.7.4 งานสวนปาเขากระยาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ   
11.7.5 งานสวนปานํ้าตาก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
11.7.6 งานสวนปาเขาคณา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
10.7.8 งานสวนปาลุมนํ้าวังทองฝงขวา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
10.7.8 งานสวนปาวัดโบสถ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
 

12. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง  มีผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ มีหัวหนาฝาย
จัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามทีผู่อํานวยการสํานัก
มอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

12.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

         /12.1.2 งานบัญชี… 
 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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12.1.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.1.3 งานพสัดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

12.2 สวนแผนงานและประเมินผล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
12.2.1 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.2.2 งานวิจัยและพัฒนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.2.3 งานสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

12.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.3.1 งานวางแผนและพฒันางานดานปลูกปา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.3.2 งานวางแผนและพฒันางานดานทําไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

12.4 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตบานโปง  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
12.4.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.4 งานสวนปาทองผาภูม ิมีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.5 งานสวนปาเกริงกระเวีย มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
12.4.6 งานสวนปาองคพระ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.7 งานสวนปาไทรโยค 1 มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.8 งานสวนปาไทรโยค 2 มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.9 งานสวนปาหนองหญาปลอง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.4.10 งานสวนปาดอนแสลบ – เลาขวัญ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
12.4.11 งานสวนปาหนองโรง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

  12.5 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตศรีราชา  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.5.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
12.5.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.5.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.5.4 งานสวนปาคลองตะเกรา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
12.5.5 งานสวนปาสระแกว มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.5.6 งานสวนปาสระขวัญ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.5.7 งานสวนปาทากุม โนโบรุ อเุมดะ มหีัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
12.5.8 งานสวนปาโปงนํ้ารอน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
12.5.9 งานสวนปาแกงหางแมว มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
12.5.10 งานสวนปามิตรภาพ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
12.5.11 งานสวนปาลาดกระทงิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
12.5.12 งานสวนปาหวยแรง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  

      /13. องคการ… 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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13. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ         
มีหัวหนาฝายจัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจดัการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามที่
ผูอํานวยการสํานักมอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

13.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.1.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.1.3 งานพสัดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

13.2 สวนแผนงานและประเมินผล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
13.2.1 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.2.2 งานวิจัยและพัฒนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.2.3 งานสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

13.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.3.1 งานวางแผนและพฒันางานดานปลูกปา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.3.2 งานวางแผนและพฒันางานดานทําไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

13.4 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.4.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
13.4.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.4.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.4.4 งานสวนปาสมเด็จ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
13.4.5 งานสวนปามัญจาคีร ีมีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.4.6 งานสวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
13.4.7 งานสวนปาภูสวรรค มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.4.8 งานสวนปาบึงกาฬ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
13.4.9 งานสวนปาดงซํา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.4.10 งานสวนปาหนองเมก็ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ  
13.4.11 งานสวนปากาฬสินธุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  

13.5 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตนครราชสีมา  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
13.5.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
13.5.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.5.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.5.4 งานสวนปากาบเชิง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.5.5 งานสวนปาคอนสาร มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.5.6 งานสวนปาดานขุนทด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.5.7 งานสวนปาดงสายทอ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
13.5.8 งานสวนปาดงพลอง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

       /13.5.9 งานสวนปา… 
 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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13.5.9 งานสวนปาสงูเนิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
13.5.10 งานสวนปาหวยแกว มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

13.6 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตอุบลราชธานี  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
13.6.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
13.6.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.6.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.6.4 งานสวนปาขุนหาญ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.6.5 งานสวนปาชองเม็ก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.6.6 งานสวนปาละเอาะ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.6.7 งานสวนปาดงชี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
13.6.8 งานสวนปาพนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
13.6.9 งานสวนปามุกดาหาร มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
13.6.10 งานสวนปาพิบลูมังสาหาร มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
 

14. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ มีหัวหนาฝาย
จัดการสวนปา (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝายจัดการผลผลิต (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามทีผู่อํานวยการสํานัก
มอบหมาย แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

14.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.1.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.1.3 งานพสัดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

14.2 สวนแผนงานและประเมินผล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
14.2.1 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.2.2 งานวิจัยและพัฒนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.2.3 งานสงเสรมิปลูกไมเศรษฐกจิ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

14.3 สวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.3.1 งานวางแผนและพฒันางานดานปลูกปา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.3.2 งานวางแผนและพฒันางานดานทําไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

14.4 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
14.4.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
14.4.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.4 งานสวนปาพระแสง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.5 งานสวนปากาญจนดิษฐ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
14.4.6 งานสวนปาทาชนะ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

       /14.4.7 งานสวนปา… 
 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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14.4.7 งานสวนปาไชยา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.8 งานสวนปาหลังสวน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.9 งานสวนปาสลุย-ทาแซะ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
14.4.10 งานสวนปาทุงตะโก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.11 งานสวนปากะเปอร มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.4.12 งานสวนปาสินปุน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

14.5 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ  
14.5.2 งานบญัชีการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.3 งานแผนงานและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.4 งานสวนปาหาดใหญ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.5 งานสวนปาคลองทอม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.6 งานสวนปาเหนือคลอง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
14.5.7 งานสวนปาวังวิเศษ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.8 งานสวนปาพรุดินนา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
14.5.9 งานสวนปาอาวลึก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
14.5.10 งานสวนปาอาวตง – บางขัน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
 

15. สํานักอุตสาหกรรมไม  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
15.1 ฝายควบคุมผลิตภัณฑ มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 

15.1.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผดิชอบ 
15.1.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.1.1.2 งานแผนงานและงบประมาณ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
15.1.1.3 งานบัญชีและการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.1.2 สวนอุตสาหกรรมไมบางโพ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
15.1.2.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.1.2.2 งานการคา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
15.1.2.3 งานผลิตภัณฑ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.1.2.4 งานอบ-อัดนํ้ายาไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

15.2 ฝายควบคุมไมแปรรูป  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
15.2.1 สวนอุตสาหกรรมไมวังนอย  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
15.2.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.2.1.2 งานแปรรปูไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.2.1.3 งานอบ-อัดนํ้ายาไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
15.2.1.4 งานการคา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

     /15.2.2 สวน… 
 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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15.2.2 สวนอุตสาหกรรมไมอยุธยา  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
15.2.2.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.2.2.2 งานแปรรปูไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
15.2.2.3 งานอบ-อัดนํ้ายาไม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
15.2.2.4 งานการคา มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
 

16. สํานักธุรกิจและการตลาด  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปนดังน้ี 
      - งานบริหารท่ัวไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ และข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานัก 

16.1 ฝายธุรกิจและการตลาด  มีหัวหนาฝาย (ระดับ 7-8) เปนผูรบัผิดชอบ แบงสวนงานออกเปน
ดังน้ี 

16.1.1 สวนวิจัยสงเสริมการตลาด  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
16.1.1.1 งานวิจัยตลาดและพฒันาผลิตภัณฑ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
16.1.1.2 งานสงเสริมการตลาด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
16.1.1.3 งานแผนการตลาด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ      
16.1.2 สวนตลาดกลาง  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
16.1.2.1 งานบริหารสินคาคงคลัง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
16.1.2.2 งานพัฒนาตลาดกลาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
16.1.3 สวนพัฒนาสินทรัพย  มีหัวหนาสวน (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
16.1.3.1 งานจัดประโยชน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
16.1.3.2 งานพัฒนาโครงการใชประโยชนที่ดิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

 

17. สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ  มีผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 8-9) เปนผูรับผิดชอบ  
มีหัวหนาฝายบริหารทั่วไป (ระดับ 7-8) หัวหนาฝายอนุรักษและบริบาลชาง (ระดับ 7-8) และหัวหนาฝาย
พัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด (ระดับ 7-8) ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการสํานักมอบหมาย แบงสวนงาน
ออกเปนดังน้ี 

17.1 สวนอํานวยการ  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.1.2 งานพสัดุ มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
17.1.3 งานจัดการพื้นที่และสิ่งแวดลอม มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

17.2 สวนบัญชีและการเงิน มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.2.1 งานบญัชี มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.2.2 งานการเงิน มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

17.3 สวนแผนงานและประชาสมัพันธองคกร  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.3.1 งานแผนและประเมินผล มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหีัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
17.3.3 งานประชาสมัพันธองคกร มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

        /17.4 สวน… 
 



 

          เอกสารหมายเลข 1 
 

(แนบทายคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 87/2556 ลงวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
กําหนดสวนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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17.4 สวนอนุรักษและบริบาลชาง  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรับผิดชอบ 
17.4.1 งานโรงพยาบาลชาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.4.2 งานโรงชางตนและงานบริบาลชาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.4.3 งานควบคุมและจัดการชาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 
17.4.4 งานโรงพยาบาลชาง สาขาภาคใต มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.4.5 งานศึกษาวิจัยและเฝาระวังโรคชาง มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรับผิดชอบ 

17.5 สวนพัฒนาการทองเท่ียวและการตลาด  มีผูจัดการ (ระดับ 6-7) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.5.1 งานพฒันาการทองเที่ยวและการตลาด มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.5.2 งานบริการที่พักและสินคาของทีร่ะลึก มีหัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 
17.5.3 งานโรงเรียนฝกควาญชางและชาง มหีัวหนางาน (ระดับ 5-6) เปนผูรบัผิดชอบ 

 
 
 
 

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


