
1. ส านักอ านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
    (1) บริหารงานบริการ สนับสนุนการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.  
    (2) ปฏิบัติงานอ านวยการ งานสารบรรณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

ของส านักงานส่วนกลาง 
    (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการงานการประชุมอย่างเป็นทางการของ อ.อ.ป. และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเร่งรัดติดตามงาน ตามนโยบายและมติท่ีประชุมของ อ .อ.ป. 
    (4) ปฏิบัติงานเลขานุการ และประสานงานอ านวยการบริการในด้านอาคันตุกะสัมพันธ์  

ทั้งภายในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานในด้านธุรกรรมของ อ .อ.ป. กับต่างประเทศ ประสานกับสถานทูต 
กระทรวงต่างประเทศ ในการจัดท าหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับสถานทูตสถานกงสุล กระทรวง
ต่างประเทศ ในการจัดท าหนังสือเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดูงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง  

    (5) พิจารณาด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการ 
บริหารจัดการองค์กร หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

    (6) ด าเนินงานด้านข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร  
งานของ อ.อ.ป. 

    (7) คาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการด าเนินงาน  

    (8) ตรวจสอบและก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กร  
ใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง 

    (9) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและหรือตามท่ี อ.อ.ป. มอบหมาย 
1.1  ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับติดตามดูแลงานด้านอ านวยการ งาน 

สารบรรณ และยานพาหนะของส านักงานส่วนกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการงานการประชุมอย่างเป็นทางการ
ของ อ.อ.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเร่งรัดติดตามงาน ตามนโยบายและมติท่ีประชุมของ  
อ.อ.ป. ก ากับติดตามดูแลงานเลขานุการผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ประสานงานอ านวยการบริการ 
ในด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานในด้านธุรกรรมของ อ .อ.ป. กับ
ต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      1.1.1  ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านบริหารบุคคล ดูแลรักษาความ 
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณส านักงานส่วนกลาง ให้การสนับสนุนด้านงานบริการรถยนต์ และซ่อม
บ ารุงรักษายานพาหนะส่วนกลาง งานบริการโทรศัพท์ส่วนกลาง รับผิดชอบงานด้านการประชุมต่างๆ  
ของ อ.อ.ป.  ประสานงานและเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและมติที่ประชุมของ อ.อ.ป.  
ประสานการด าเนินงาน ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การด าเนินงานด้านข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ อ.อ.ป.  การด าเนินงานตามระบบการประเมินการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประสานงาน
อ านวยการในด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานในการ  
ด าเนินธุรกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. กับสถานทูต สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        /1.1.1.1 งานบริหาร... 



     1.1.1.1  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดูแลรักษาความสะอาดส านักงาน  
ให้การสนับสนุนด้านงานบริการรถยนต์และการซ่อมบ ารุงยานพาหนะส่วนกลาง งานบริการโทรศัพท์ส่วนกลาง ดูแล 
รับผิดชอบงานด้านบุคคล  งานด้านแผนงานงบประมาณ  งานด้านการเบิกจ่ายของส านักอ านวยการ  
รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ รวบรวมจัดท าบัญชีทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินของส านักอ านวยการ งาน
ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักอ านวยการ การด าเนินงานด้านข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของ อ.อ.ป. รวบรวมและจัดท ารายงานต่างๆ  ตามท่ี  
อ.อ.ป. สั่งการ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

     1.1.1.2  งานการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านการประชุมต่างๆ  
ของ อ.อ.ป. เป็นศูนย์รวมเอกสารการประชุมของ อ.อ.ป. มุ่งพัฒนาระบบการประชุมให้ทันสมัยรองรับระบบ 
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จัดท าฐานข้อมูลคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. จัดท าระบบ
จัดเก็บและสืบค้นเอกสารการประชุม  จัดการระบบการขอใช้ห้องประชุมให้ดีมีประสิทธิภาพ  ประสานและ
รับผิดชอบการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและมติท่ีประชุมของ อ .อ.ป. ทั้งหน่วยงานภายใน 
และหน่วยงานภายนอก และรายงานข้อคิดเห็น ให้บริการจัดท าส าเนาเอกสารและการโรเนียวให้หน่วยงาน   
การด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     1.1.1.3  งานวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการประสานงานอ านวยการ
บริการในด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการติดต่อประสานงานในด้านธุรกรรมของ 
อ.อ.ป. กับต่างประเทศ ประสานกับสถานทูต สถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ในการจัดท าหนังสือ  
เดินทางไปต่างประเทศ  ประสานงานและด าเนินงานด้านการบริการเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของ อ.อ.ป. กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      1.1.2  ส่วนสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านสารบรรณของ  
อ.อ.ป. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการโต้ตอบเรื่องราวต่างๆ ของ อ .อ.ป. ทั้งภายในและภายนอก 
ควบคุมกลั่นกรองงานเลขานุการของผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องตามท่ีผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองเอกสารที่น าเสนอผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    1.1.2.1 งานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านสารบรรณของ อ.อ.ป.  
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการโต้ตอบเรื่องราวต่างๆ ของ อ .อ.ป. กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นศูนย์กลางการสืบค้นด้านเอกสารของ อ.อ.ป. น าเสนอเอกสารเพ่ือสั่งการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     1.1.2.2  งานเลขานุการ 1  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านงานเลขานุการของ
ผู้อ านวยการประสานงานผู้เกี่ยวข้องตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย จัดท าหนังสือโต้ตอบตามที่ผู้อ านวยการ 
              /สั่งการ... 
 
 



สั่งการ  ให้การรับรองบุคคลที่มาติดต่อประสานงานกับผู้อ านวยการ ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรอง  
เอกสารที่น าเสนอผู้อ านวยการ  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

     1.1.2.3  งานเลขานุการ 2  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านงานเลขานุการ 
ของรองผู้อ านวยการ คนที่ 1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องตามท่ีรองผู้อ านวยการมอบหมาย จัดท าหนังสือโต้ตอบ  
ตามท่ีรองผู้อ านวยการสั่งการ  ให้การรับรองบุคคลที่มาติดต่อประสานงานกับรองผู้อ านวยการ ตรวจสอบความถูก
ต้องและกลั่นกรองเอกสารที่น าเสนอรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    1.1.2.4  งานเลขานุการ 3  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านงานเลขานุการ 
ของรองผู้อ านวยการ คนที่ 2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องตามท่ีรองผู้อ านวยการมอบหมาย จัดท าหนังสือโต้ตอบตามท่ี
รองผู้อ านวยการ สั่งการ  ให้การรับรองบุคคลที่มาติดต่อประสานงานกับรองผู้อ านวยการ ตรวจสอบความถูกต้อง
และกลั่นกรองเอกสารที่น าเสนอรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     1.1.2.5  งานเลขานุการ 4  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านงานเลขานุการ 
ของรองผู้อ านวยการ คนที่ 3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องตามท่ีรองผู้อ านวยการมอบหมาย จัดท าหนังสือโต้ตอบตามที่
รองผู้อ านวยการ สั่งการ  ให้การรับรองบุคคลที่มาติดต่อประสานงานกับรองผู้อ านวยการ ตรวจสอบความถูกต้อง
และกลั่นกรองเอกสารที่น าเสนอรองผู้อ านวยการ  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2  ฝ่ายพัสด ุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกลั่นกรอง ก ากับดูแล ติดตาม งานด้านการพัสดุ  
การจัดซื้อจัดจ้างของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ ค.ร.ม. ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
เครื่องใช้ส านักงานท่ีนอกเหนือจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ ดูแลรักษาสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ดูแล
ระบบความจ าเป็นพื้นฐานส านักงานส่วนกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   1.2.1  ส่วนพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ  
อ.อ.ป. การจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องใช้ส านักงานที่นอกเหนือจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
การรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบ ความจ าเป็นพ้ืนฐานของส านักงานกลาง และปฏิบัติงานอื่น 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    1.2.1.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามงบประมาณและระเบียบข้อบังคับของ อ .อ.ป.และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    1.2.1.2  งานทะเบียนพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
เครื่องใช้ส านักงานท่ีนอกเหนือจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แบบฟอร์มต่างๆ และ
ของใช้เบ็ดเตล็ดให้หน่วยงาน ดูแลการเบิกจ่ายและจัดท าทะเบียนพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      1.2.1.3  งานซ่อมบ ารุง  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
การรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบ ความจ าเป็นพ้ืนฐานของส านักงานกลาง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

/ปลอดภัย... 



ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน สนับสนุนหน่วยงานด้านการก่อสร้างและการออกแบบก่อสร้าง  ควบคุมการใช้ 
พลังงานของหน่วยงานเป็นไปโดยประหยัดตามนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 


