(สําเนา)
คําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม
ที่ 30/2555
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป
ของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
เพื่อใหการแตงตั้งและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
สอดคลองกับขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม และใหระบบการบริหารงานบุคคล เปนไปดวยความ
เรียบรอย เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย
การบริหารทรัพยากรมนุษย พ.ศ. 2553 ขอ 10 , 11 และ 13 จึงใหดําเนินการดังนี้
1. ยกเลิกคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 1/2554 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
2. ใหกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของการแตงตั้ง ดังนี้
2.1 พนักงาน (ระดับควบ 4-5)
1) ดํารงตําแหนงพนักงานระดับ 3 หรือระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) มาแลว สําหรับ
พนักงานระดับ 3 ตองไมต่ํากวา 2 ป
2) ตองปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติในสายงานที่ตรงหรือใกลเคียงกับตําแหนงที่เสนอขอ
แตงตั้งมาแลวไมต่ํากวา 1 ป ในขณะที่ดํารงตําแหนงพนักงาน (ระดับควบ 1-4)
3) เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นตนของระดับ 4
4) คุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาตรงกับตําแหนงหรือใกลเคียง
กับสายงาน
5) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตขั้นตัดเงินเดือนขึ้นไปภายใน 2 ป ยอนหลัง
2.2 หัวหนางาน (ระดับควบ 5-6)
1) ดํารงตําแหนงพนักงานระดับ 4 หรือระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) มาแลว สําหรับ
พนักงานระดับ 4 ตองไมต่ํากวา 2 ป
2) ตองปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติในสายงานที่ตรงหรือใกลเคียงกับตําแหนงที่เสนอขอ
แตงตั้งมาแลวไมต่ํากวา 1 ป ในขณะที่ดํารงตําแหนงพนักงาน (ระดับควบ 4-5)
3) เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นตนของระดับ 5
4) คุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาตรงกับตําแหนงหรือใกลเคียง
กับสายงาน
5) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตขั้นตัดเงินเดือนขึ้นไป ภายใน 2 ป ยอนหลัง
2.3 หัวหนาสวน...

-22.3 หัวหนาสวน หรือผูจัดการ (ระดับควบ 6-7)
1) ดํารงตําแหนงหัวหนางานระดับ 6 มาแลวไมต่ํากวา 2 ป
2) คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
3) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตขั้นตัดเงินเดือนขึ้นไป ภายใน 2 ป ยอนหลัง
2.4 หัวหนาฝาย (ระดับควบ 7-8)
1) เงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ตนของระดับ 7
2) คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
3) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตขั้นตัดเงินเดือนขึ้นไป ภายใน 2 ป ยอนหลัง
4) ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ อ.อ.ป. กําหนดไว เฉพาะตําแหนง
2.5 ผูอํานวยการสํานัก (ระดับควบ 8-9)
1) เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นตนของระดับ 8
2) คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
3) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตขั้นตัดเงินเดือนขึ้นไป ภายใน 2 ป ยอนหลัง
4) ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ อ.อ.ป. กําหนดไว เฉพาะตําแหนง
3. การสรรหา
3.1 ระดับหัวหนางาน (ระดับควบ 5-6) และพนักงาน (ระดับควบ 4-5) ใหหนวยงานที่มี
ตําแหนงวาง สรรหาตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑฯ และเหมาะสมกับตําแหนง โดยผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารของหนวยงานนั้น โดยใหพิจารณาถึงความรู ความสามารถ สมรรถนะ
และระดับความเชี่ยวชาญตามที่องคกรคาดหวังเปนหลัก ทั้งนี้ อาจนําความอาวุโสในตําแหนงมาพิจารณา
ประกอบดวย พรอมทั้งรายงานเหตุผลความจําเปนที่จะขอแตงตั้งในตําแหนงที่วาง เสนอใหผูอํานวยการ
พิจารณาแตงตั้ง
3.2 ระดับหัวหนาสวน หรือผูจัดการ (ระดับควบ 6-7) และหัวหนาฝาย (ระดับควบ 7-8)
ใหหนวยงานที่มีตําแหนงวาง รายงานเหตุผลความจําเปนที่จะขอแตงตั้งในตําแหนงที่วางเสนอใหผูอํานวยการ
ทราบ เพื่อสั่งการใหคณะกรรมการสรรหาผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ
ทีผ่ ูอํานวยการมอบหมาย เปนประธาน รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการสํานักเจาของอัตรา ผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยากรมนุษย เปนกรรมการ หัวหนาฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ พิจารณากลั่นกรอง
โดยใหพิจารณาถึงความรู ความสามารถ สมรรถนะ และระดับความเชี่ยวชาญตามที่องคกรคาดหวังเปนหลัก
ทั้งนี้ อาจนําความอาวุโสในตําแหนงมาพิจารณาประกอบดวย แลวเสนอความเห็นใหผูอํานวยการพิจารณา
แตงตั้ง
3.3 ระดับผูอ ํานวยการสํานัก (ระดับควบ 8-9) ใหคณะกรรมการประกอบดวย ผูอํานวยการ
เปนประธาน รองผูอํานวยการ เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ พิจารณา
กลั่นกรอง โดยใหพิจารณาถึงความรู ความสามารถ สมรรถนะ และระดับความเชี่ยวชาญตามที่องคกรคาดหวัง
เปนหลัก ทั้งนี้ อาจนําความอาวุโสในตําแหนงมาพิจารณาประกอบดวย แลวเสนอความเห็นใหผูอํานวยการ
พิจารณาแตงตั้ง...

-3พิจารณาแตงตั้ง เวนแตเปนพนักงานชั้นที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือชั้นหัวหนาหนวยงานตางๆ หรือเทียบเทา
ขึ้นไปที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมกอน
4. การแตงตั้งและเลื่อนระดับ
4.1 พนักงาน (ระดับควบ 4-5)
1) พนักงานระดับ 3 ใหดํารงตําแหนงพนักงานระดับ 4 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน
และเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 5 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนพนักงานระดับ 5 ได
2) พนักงานระดับ 4 หากเงินเดือนไมถึงขั้นตนของระดับ 5 ใหดํารงตําแหนงพนักงาน
ระดับ 4 กอน และเมื่อเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 5 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนพนักงานระดับ 5 ได แตหากเงินเดือน
ถึงขั้นตนของระดับ 5 ใหดํารงตําแหนงพนักงานระดับ 5 ได
4.2 หัวหนางาน (ระดับควบ 5-6)
1) พนักงานระดับ 4 ดํารงตําแหนงเปนหัวหนางานระดับ 5 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน
และเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 6 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนหัวหนางานระดับ 6 ได
2) พนักงานระดับ 5 หากเงินเดือนไมถึงขั้นตนของระดับ 6 ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
ระดับ 5 กอน และเมื่อเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 6 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนหัวหนางานระดับ 6 ได แตหาก
เงินเดือน ถึงขั้นตนของระดับ 6 ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานระดับ 6 ได
4.3 หัวหนาสวน หรือผูจัดการ (ระดับควบ 6-7)
หัวหนางานระดับ 6 หากเงินเดือนไมถึงขั้นตนของระดับ 7 ใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวน
ระดับ 6 หรือผูจัดการระดับ 6 กอน และเมื่อเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 7 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนหัวหนาสวน
ระดับ 7 หรือผูจัดการระดับ 7 ได แตหากเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 7 ใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนระดับ 7
หรือผูจัดการระดับ 7 ได
4.4 หัวหนาฝาย (ระดับควบ 7-8)
1) หัวหนาสวนระดับ 6 หรือผูจัดการระดับ 6 ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาฝายระดับ 7
เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 8 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนหัวหนาฝายระดับ 8 ได
2) หัวหนาสวนระดับ 7 หรือผูจัดการระดับ 7 หากเงินเดือนไมถึงขั้นตนของระดับ 8
ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายระดับ 7 กอน และเมื่อเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 8 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปน
หัวหนาฝายระดับ 8 ได แตหากเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 8 ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายระดับ 8 ได
4.5 ผูอํานวยการสํานัก (ระดับควบ 8-9)
1) หัวหนาฝายระดับ 7 ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสํานักระดับ 8 เมื่อปฏิบัติงาน
ครบ 6 เดือน และเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 9 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนผูอํานวยการสํานักระดับ 9 ได
2) หัวหนาฝายระดับ 8 หากเงินเดือนไมถึงขั้นตนของระดับ 9 ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักระดับ 8 กอน และเมื่อเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 9 ใหมีสิทธิ์เลื่อนเปนผูอํานวยการสํานัก
ระดับ 9 ได แตหากเงินเดือนถึงขั้นตนของระดับ 9 ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักระดับ 9 ได
พนักงานทีไ่ ดรับการแตงตั้ง และเลื่อนระดับตามขอ 4.1-4.5 จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ประจํา
ตําแหนงตรงตามที่กําหนดดวย
5. การยาย...

-45. การยาย
5.1 หัวหนางาน (ระดับควบ 5-6) และพนักงาน (ระดับควบ 4-5 และระดับควบ 1-4) และ
พนักงานปฏิบัติการ
1) ภายในหนวยงานเดียวกัน ใหหนวยงานดําเนินการไดตามทีผ่ ูอํานวยการองคการ
อุตสาหกรรมปาไมไดมอบอํานาจไว ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากความรู ความสามารถ สมรรถนะ และระดับ
ความเชี่ยวชาญ ตามที่องคกรคาดหวัง ใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะยายไปดวย
2) ระหวางหนวยงาน ใหหนวยงานที่จะมีการยายทั้ง 2 หนวยงานทําความตกลงกัน
เปนบันทึก ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากความรู ความสามารถ สมรรถนะ และระดับความเชี่ยวชาญ ตามที่องคกร
คาดหวัง ใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะยายไปดวย แลวเสนอผูอํานวยการพิจารณา
5.2 หัวหนาสวน หรือผูจัดการ (ระดับควบ 6-7) ขึ้นไป เปนการพิจารณาของผูอํานวยการ
ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากความรู ความสามารถ สมรรถนะ และระดับความเชี่ยวชาญ ตามที่องคกรคาดหวัง
ใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะยายไปดวย แลวเสนอผูอํานวยการพิจารณา
6. คุณสมบัติเบื้องตนของการแตงตั้ง ตามขอ 2.1 และ 2.2 4) สาขาตรงกับตําแหนงหรือ
ใกลเคียงกับสายงาน และขอ 2.3 2.4 และ 2.5 2) คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ใหมีผลกับผูปฏิบัติงาน
ที่ไดรับการบรรจุในอัตราประจําหลังคําสั่งนี้มีผลบังคับใช
สําหรับการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของการแตงตั้ง, การสรรหา, การแตงตั้งและเลื่อนระดับ
และการยาย ของตําแหนง นิติกร (ระดับควบ 1-4), นิติกร (ระดับควบ 4-5), นิติกร (ระดับควบ 5-6) และ
นิติกร (ระดับควบ 6-7) สํานักกฎหมาย ใหดําเนินการเชนเดียวกับพนักงาน (ระดับควบ 1-4), พนักงาน
(ระดับควบ 4-5), หัวหนางาน (ระดับควบ 5-6) และหัวหนาสวน หรือผูจัดการ (ระดับควบ 6-7) ตามลําดับ
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ และบันทึกอื่นใด ที่องคการอุตสาหกรรมปาไมไดสั่งการไวแลว
ซึ่งขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
(ลงนาม) ชัยภัฎ สมบูรณดํารงกุล
(นายชัยภัฎ สมบูรณดํารงกุล)
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
สําเนาถูกตอง
(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)์
หัวหนาฝาย (ระดับ 8)
ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน
สํานักทรัพยากรมนุษย

(สําเนา)
ที่ ทส 1405.1/ว.8

สํานักทรัพยากรมนุษย องคการอุตสาหกรรมปาไม
76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
17 กุมภาพันธ 2555

สําเนาคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 30 /2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
สงมาเรียน
1. ผูอํานวยการ
2. ผูอํานวยการสํานักธุรกิจและการตลาด (นายชัยรัตน อรามศรี)
3. ผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ (นายวรวิทย โรจนไพฑูรย)
4. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคใต (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ)
5. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ (พรอมคูคําสั่ง)
6. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย (พรอมเรื่องเดิม)
7. ผูอํานวยการสํานัก สํานักอื่น ๆ
เพื่อโปรดทราบและปฏิบัติ
8. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม
9. นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 8 (ประจํา อ.อ.ป.)
เพื่อโปรดทราบ
(ลงนาม)

พรเพ็ญ วรวิลาวัณย
(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย)
ผูอ ํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย

สําเนาถูกตอง
(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)์
หัวหนาฝาย (ระดับ 8)
ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน
สํานักทรัพยากรมนุษย

