
          ด่วนที่สุด       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5196        

ที ่  ทส 1601.3/ว 11874   วันที่    11   มิถุนายน  2562      

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตราก าลัง และจัดท าแผนเส้นทาง  

ความก้าวหน้าและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้  
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 

 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ ขอส่งส าเนาค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1967 / 2562   ลงวันที่   11   มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตราก าลัง และจัดท าแผน 
เส้นทางความก้าวหน้าและแผนสั่ งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้ และส าเนา 
โครงการฯ มาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://new.forest.go.th/person/circular/ 
 

 
 
          (นายอรรถพล  เจริญชันษา) 
                อธิบดีกรมป่าไม้ 

  



ส าเนา 

 
ค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่      1967    / 2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตราก าลัง และจัดท าแผนเส้นทาง

ความก้าวหน้าและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้ 
---------------------------- 

ด้วยแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: 1.1 พัฒนาองค์กรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ กิจกรรมย่อยของการปฏิรูปข้อ 1.1.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ของบุคลากรแต่ละระดับในองค์กรภาครัฐด้านทรัพยากรป่าไม้บนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล ความเป็นมืออาชีพ
ในงานป่าไม ้และความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยมีกรมป่าไมร้ับผิดชอบด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  

เพ่ือให้การด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก กิจกรรมย่อยของการปฏิรูปข้อ 1.1.4 ในส่วนที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
วิเคราะห์อัตราก าลัง และจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพ 
ของข้าราชการกรมป่าไม้ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
1. รองอธิบดีกรมป่าไม้ที่ก ากับดูแลส านักบริหารกลาง  ประธานคณะท างาน 
2. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน     คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต      คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ    คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้    คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า     คณะท างาน 
10. ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย      คณะท างาน 
11. ผู้อ านวยการส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้     คณะท างาน 
13. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     คณะท างาน 

14. หัวหน้า... 
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14. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน      คณะท างาน 
15. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้    คณะท างาน 
16. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)   คณะท างาน 
17. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)   คณะท างาน 
18. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  คณะท างาน 
19. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  คณะท างาน 
20. ผู้อ านวยการส่วนฝึกอบรม ส านักบริหารกลาง    คณะท างาน 
21. ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง      คณะท างานและเลขานุการ 
22. ผู้อ านวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง              ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. หัวหน้าฝ่ายอัตราก าลังและระบบงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่       ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส านักบริหารกลาง 
24. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ฝ่ายอัตราก าลังและระบบงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง  
อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตราก าลัง และจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้า

และแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้ 
2. อ านวยการ สนับสนุน ส่งเสริม และจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้ 
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4. ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าว  ให้กับบุคลากรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. แต่งตั้งคณะท างาน (ย่อย) เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 256 

 (ลงนาม)     อรรถพล  เจริญชันษา 
            (นายอรรถพล  เจริญชันษา) 

                               อธิบดีกรมป่าไม้ 
 

ส าเนาถูกต้อง

 

(นายพลกฤษณ์  นาคศิริ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 



โครงการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตราก าลัง 
และจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
******** 

1. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องมาจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการยุบหน่วยงานที่มีบทบาท 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และบริการประชาชนในระดับภูมิภาค คือ ป่าไม้จังหวัดและป่าไม้อ าเภอ แม้ว่าใน
ปัจจุบันได้โอนภารกิจดังกล่าวในบางส่วนให้กับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งมีภารกิจหลัก
หลายประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ท าให้การบริการประชาชนและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเข้าถึงการบริการภาครัฐของประชาชนในท้องถิ่นยากขึ้นและไม่เอ้ือต่อการบริการ
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับขวัญก าลังใจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดจากการสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากรด้านทรัพยากรป่าไม้ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
อีกทั้งสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ ป่าที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนาม 
ยังไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบุคลากรในสายงานอ่ืนที่มี ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน (ราชกิจจานุเบกษา,2561)  
โดยแผนปฏิรูปก าหนดให้มีการพัฒนาองค์กรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

๑. ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ  

๒. มีหน่วยงานที่อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอ่ืน  ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้มีความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ มีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน และได้รับความเป็นธรรมในการสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ  

๔. สวัสดิการของบุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้
ในภาคสนาม มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอ่ืนที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน 

โดยในประเด็นของการพัฒนาองค์กรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ในข้อ 1.1.4 ก าหนดให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรแต่ละระดับในองค์กรภาครัฐ 
ด้านทรัพยากรป่าไม้ บนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล ความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ และความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  
และมีเป้าหมาย เพ่ือให้การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากรด้านทรัพยากรป่าไม้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ในทุกมิติ และได้บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ และเหมาะสมกับ ต าแหน่งงาน 
  กรมป่าไม้ มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็นส านักต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรในแต่ละส านักต่างก็มีภารกิจ
ตามสายอาชีพและระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันไป แต่เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อภารกิจงานที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต ดังนั้น กรมป่าไม้จึงควรศึกษาบทบาท
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตราก าลัง และความก้าวหน้าในสายอาชีพ   

เพ่ือให้... 
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เพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กรมป่าไม้ จึงมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการโครงการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
และจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้ เพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยเชิงนโยบาย 
และให้บุคลากรกรมป่าไม้มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กรมป่าไม้ 
มีการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากร 
ป่าไม ้และสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กรต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
และหน้าที่อย่างชัดเจน 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลัง และวางแผนให้มีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบัติตามภารกิจ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 2.3 เพ่ือจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพ ซึ่งจะ
สามารถน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพจะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การแต่งตั้งโยกย้าย และสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และจะส่งผล
ทางอ้อมให้บุคลากรมีแรงจูงในในการท างาน เนื่องจากมองเห็นความชัดเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน 

3. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 3.1 การจัดท าค าบรรยายลักษณะงานของข้าราชการกรมป่าไม้ 
 3.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังในระยะ 3 ปี 
 3.3 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพ โดย
ก าหนดต าแหน่งเป้าหมายอย่างน้อย 2 ต าแหน่ง 

4. แผนการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการแบ่งระยะเวลาการท างานออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที ่1 การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
 1.1 การศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1.2 การเก็บข้อมูล บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยรายกลุ่มงาน/ส านัก 
โดยอาจมีการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก/แบบกลุ่ม หรือการแจกแบบสอบถาม 
เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ซึ่งมีขอบเขตของการเก็บข้อมูล มีดังนี้ 
   - หน้าทีค่วามรับผิดชอบในปัจจุบัน 
   - ปัญหา/อุปสรรคในการท างานปัจจุบัน 
   - ความซ้ าซ้อน/ครบถ้วนของภารกิจในแต่ละสายงาน 
          - การท าแบบสอบถามในการวิเคราะห์งานของแต่ละต าแหน่ง/สายงาน 
 

1.3 การรวบรวม... 
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 1.3 การรวบรวมผลการเก็บข้อมูลในข้อ 1.1 และ 1.2 เพ่ือจัดท าร่างค าบรรยายลักษณะงาน 
ซึ่งประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างของตัวชี้วัด คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน และความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
 1.4 การน าเสนอร่างค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งทีไ่ด้จัดตามข้อ 1.3 ให้ผู้ครอง
ต าแหน่งงานนั้นในปัจจุบันและหัวหน้างาน ได้ทบทวนเพ่ือยืนยันหรือปรับแก้ก่อนการน าไปใช้จริง 
 1.5 ปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงานจากการทบทวนร่างค าบรรยายลักษณะงานในข้อ 1.4 
เพ่ือให้คณะท างานโครงการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานน าเสนอต่อ อ.ก.พ. กรม ให้รับทราบก่อนการน าไปใช้ 
  ส่วนที ่2 การวิเคราะห์อัตราก าลัง และวางแผนอัตราก าลังระยะ 3 ปี 
 2.1 การด าเนินการเก็บข้อมูล ในแต่ละกลุ่มงาน/ส านัก เพ่ือให้ความรู้เรื่องการวางแผน
อัตราก าลั ง เ พ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  รวมทั้ งการจัดท าองค์ประกอบ 
ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง ได้แก่ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และ
ภารกิจสนับสนุน และลักษณะงานหรือการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์  
 2.2 การวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ของก าลังคน 
 2.3 การรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในข้อ 2.1 และ 2.2 เพ่ือน ามาวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังระยะ 3 ปี ที่เหมาะสม 
  ส่วนที่ 3 การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 3.1 ศึกษาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้างสายการบังคับบัญชานโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.2 ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร สภาพปัญหาเกี่ยวกับโอกาสในการก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กร 
 3.3 วิเคราะห์งานและ Competency ของแต่ละต าแหน่งงาน 
 3.4 จัดกลุ่มงานที่มีลักษณะงานและ Competency ใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มงานเดียวกัน 

3.5 จัดท า Career Model และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ส าหรับแต่ละต าแหน่งงานตาม Career Model  
ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา การโอน การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร 

5. ผลผลิต 
  5.1 ค าบรรยายลักษณะงานของข้าราชการกรมป่าไม้ 
  5.2 แผนอัตราก าลังในระยะ 3 ปี 
  5.3 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. งบประมาณ 

  งบประมาณในการด าเนินการ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักบริหารกลาง 
 
 
 
 
 

7. ผลที่คาด... 



- 4 - 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 กรมป่าไม้ มีค าบรรยายลักษณะงาน เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติตามภารกิจ
และหน้าทีอ่ย่างชัดเจน 
 7.2 กรมป่าไม้ มีแผนอัตราก าลังในระยะ 3 ปี เพ่ือเป็นการวางแผนให้มีก าลังคนเพียงพอในการ
ปฏิบัติตามภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 7.3 กรมป่าไม้ มีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
ข้าราชการ ให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน เป็นผู้มีคุณภาพและศักยภาพ พร้อมในการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง 

 

              ผู้เขียนโครงการ 

               (นายพลกฤษณ์  นาคศิริ) 

        ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 

            ผู้ตรวจโครงการ 

            (นางชนิลทิพย์  วงศ์ศรีวัฒนกุล) 

     ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

 

                  ผู้เสนอโครงการ 

             (นางอ านวยพร  ชลด ารงค์กุล) 

     ต าแหน่ง             รองอธิบดีกรมป่าไม ้

 

                  ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายอรรถพล  เจริญชันษา) 

     ต าแหน่ง          อธิบดีกรมป่าไม้ 


