(สําเนา)
ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม
ฉบับที่ 51
วาดวย อัตราตําแหนง เงินเดือน และคาจางของพนักงานและคนงาน
พ.ศ. 2539
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย อัตรา
ตําแหนง เงินเดือน และคาจางของพนักงานและคนงาน เพื่อใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนมาก ที่ กค 0511/ว 72 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2538 เรื่อง การขยายอัตราเงินเดือนขัน้ สูงของผูวาการ
ผูอํานวยการ หรือกรรมการผูจัดการ และการจัดทําบัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนแยกกลุมงาน
ของรัฐวิสาหกิจ จึงสมควรกําหนดขอบังคับขึ้นใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (3) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไมออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 51 วาดวย
อัตราตําแหนง เงินเดือน และคาจางของพนักงานและคนงาน พ.ศ. 2539”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 33 วาดวย อัตราตําแหนง
เงินเดือนและคาจางของพนักงานและคนงาน พ.ศ. 2534
(2) ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 48 วาดวย อัตราตําแหนง
เงินเดือน และคาจางของพนักงานและคนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
บรรดาระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“อ.อ.ป.” หมายความวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ผูอํานวยการ...

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“รองผูอํานวยการ” หมายความวา รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
“พนักงานปฏิบัติการ” หมายความวา คนงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499
ขอ 5 กลุมงานของ อ.อ.ป. มี 5 กลุม ดังนี้
(1) กลุมที่ 1
(2) กลุมที่ 2
(3) กลุมที่ 3
(4) กลุมที่ 4
(5) กลุมที่ 5
ขอ 6 ระดับของ อ.อ.ป. มี 11 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับ 11
(2) ระดับ 10
(3) ระดับ 9
(4) ระดับ 8
(5) ระดับ 7
(6) ระดับ 6
(7) ระดับ 5
(8) ระดับ 4
(9) ระดับ 3
(10) ระดับ 2
(11) ระดับ 1

ขอ 7 ....

ขอ 7 ชั้นของ อ.อ.ป. มี 6 ชั้น ดังนี้
(1) ชั้น 6
(2) ชั้น 5
(3) ชั้น 4
(4) ชั้น 3
(5) ชั้น 2
(6) ชั้น 1
ขอ 8 พนักงานระดับ 1 ถึงระดับ 4 จะมีรายละเอียดการเลื่อนระดับควบได ดังนี้
(1) ระดับ 1 บรรจุจากผูมีคุณวุฒิต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ เลื่อนไดถึงระดับ 2
(2) ระดับ 2 บรรจุจากผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เลื่อนไดถึงระดับ 3
(3) ระดับ 3 บรรจุจากผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท เลื่อนไดถึงระดับ 4
(4) ระดับ 4 บรรจุจากผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก เลื่อนไดถึงระดับ 5
ขอ 9 กลุมงานใด เปนตําแหนง ระดับหรือชั้นใด ใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข 1
และหมายเลข 2 ทายขอบังคับนี้
ขอ 10 กลุมงานใด ระดับหรือชั้นใด ไดรับเงินเดือนและคาจาง ในอัตราขั้นต่ําและ
ขั้นสูงในอัตราใด ใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข 3 หมายเลข 4 และหมายเลข 5 ทายขอบังคับนี้
ขอ 11 จํานวนอัตราของพนักงาน และของพนักงานปฏิบัติการของ อ.อ.ป. ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 12 พนักงานตําแหนงใดจะบังคับบัญชาพนักงานในสายงานแหงหนวยงานใด
ใหเปนไปตามที่ผูอาํ นวยการกําหนด

สําเนาถูกตอง
(ลงนาม) ศิวิไล สุทธศิริ
(นางศิวไิ ล สุทธศิริ)
หัวหนาสวนบริหารงานบุคคล (ระดับ 7)
ฝายบริหารงานบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2539
(ลงนาม) มนตรี พงษพานิช
(นายมนตรี พงษพานิช)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม

แนบทายขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม
วาดวย อัตราตําแหนง เงินเดือน และคาจาง ของพนักงานและคนงาน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
รายละเอียดการแยกกลุมงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม
กลุมที่ 1 กลุมงานปฏิบัติการ หมายความวา พนักงานปฏิบัติการทุกชั้น (ชั้น 1-6) ใหมี
อัตราคาจาง 5,910 บาทถึง 36,580 บาท
กลุมที่ 2 กลุมงานทั่วไป หมายความวา พนักงานระดับ 1 และระดับ 2 (ระดับควบ 1-4)
ที่มีคุณวุฒิต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือพนักงานทีม่ ีความชํานาญพิเศษตามอัตราที่ อ.อ.ป. กําหนด
ใหมีอัตราเงินเดือน 5,910 บาทถึง 36,580 บาท สําหรับพนักงานระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งดํารงตําแหนงงานนี้
อยูแลว ใหอยูใ นกลุมงานของตําแหนงงานนั้น ๆ
กลุมที่ 3 กลุมงานวิชาชีพ หมายความวา พนักงานระดับ 2 (ระดับควบ 1-4) ถึงระดับ 5
(ระดับควบ 4-5) ที่มีคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีอัตราเงินเดือน 6,240 บาทถึง 57,220 บาท และ
พนักงานระดับ 2 (ระดับควบ 1-4) ถึงระดับ 6 (ระดับควบ 5-6) ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ใหมีอัตราเงินเดือน 6,980 บาทถึง 67,150 บาท สําหรับพนักงานระดับ 3 (ระดับควบ 1-4) ถึงระดับ 6
(ระดับควบ 5-6) ที่มีคุณวุฒิตา่ํ กวานี้ และดํารงตําแหนงงานนี้อยูแ ลว ใหอยูในกลุมงานนี้
กลุมที่ 4 กลุมงานปริญญาและบริหาร หมายความวา พนักงานระดับ 3 (ระดับควบ 1-4)
ถึงระดับ 9 (ระดับควบ 8-9) ที่มีคุณวุฒิตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ใหมีอัตราเงินเดือน 7,810 บาทถึง 88,280
บาท สําหรับพนักงานระดับ 6 (ระดับควบ 6-7) ถึงระดับ 9 (ระดับควบ 8-9) ที่มีคุณวุฒิต่ํากวานี้ และดํารง
ตําแหนงงานนีอ้ ยูแลว ใหอยูใ นกลุมงานนี้
กลุมที่ 5 กลุมผูบริหารระดับสูง หมายความวา พนักงานระดับ 10 และระดับ 11 ที่มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือพนักงานระดับ 10 และระดับ 11 ที่ดํารงตําแหนงงานนี้อยูแ ลว หรือ
บุคลากรที่มีความเหมาะสมเปนนักบริหารองคกร ใหมีอตั ราเงินเดือน 28,280 บาทถึง 109,150 บาท
สําหรับคุณวุฒทิ ี่ใชในการเลื่อนตําแหนงงาน ใหเปนไปตามหลักการที่ อ.อ.ป. กําหนดไว
แลว

ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 รายละเอียดการแยกกลุมงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ทายขอบังคับ
องคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย อัตราตําแหนง เงินเดือน และคาจางของพนักงานและคนงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2549 และใหใชบัญชีทพี่ ิมพไวนี้แทน

บัญชีหมายเลข 2

(แนบทายขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 51)
บัญชีกําหนดระดับตําแหนงงานแยกตามกลุม งานขององคการอุตสาหกรรมปาไม
กลุมงาน
กลุมที่ 1
กลุมงานปฏิบัติการ

ชื่อตําแหนง

ระดับ/(ชั้น)

คนครัว พนักงานปฏิบัติการทําไม

(1)

พนักงานปฏิบตั ิการสวนปา

(1) , (2) , (3)

พนักงานปฏิบตั ิการองคการอุตสาหกรรมปาไม (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
พนักงานปฏิบตั ิการทายรถ ควาญตีน
พนักงานปฏิบตั ิการคัดไมผูกแพ

(2)

พนักงานปฏิบตั ิการเครื่องกล

(2) , (3) , (4) , (5) , (6)

พนักงานปฏิบตั ิการสํานักงาน ควาญชาง
พนักงานปฏิบตั ิการเลื่อยยนต คนสวน
พนักงานปฏิบตั ิการคัดไมซุง กลาสี
พนักงานปฏิบตั ิการประจําโตะเลื่อย
พนักงานปฏิบตั ิการสวนปาและทําไม
พนักงานปฏิบตั ิการตรวจวัดไม
พนักงานปฏิบตั ิการลองไม

(3)

พนักงานปฏิบตั ิการอัดน้ํายาไม
พนักงานปฏิบตั ิการผลิตภัณฑไม

(3) , (4)

พนักงาน...

กลุมงาน

กลุมที่ 2
กลุมงานทั่วไป

ชื่อตําแหนง

ระดับ/(ชั้น)

พนักงานปฏิบตั ิการคัดไมแปรรูป
พนักงานปฏิบตั ิการคลังไม

(3) , (4) , (5) , (6)

ยามรักษาการณ นักการ พนักงานขับรถยกไม
พนักงานปฏิบตั ิการอบและอัดน้ํายาไม
พนักงานปฏิบตั ิการเฝาไม นายทายเรือหางยาว

(4)

พนักงานปฏิบตั ิการอูไม หัวหนาหนวยชาง
พนักงานปฏิบตั ิการแปรรูปไม

(4) , (5) , (6)

ผูชวยพนักงานขับรถแทรกเตอรขนาดใหญ
หัวหนายามรักษาการณ พนักงานขับรถยนต
หัวหนาพนักงานปฏิบัติการเฝาไม
ชางเครื่องเรือ

(5)

นายทายเรือ (เฉพาะเรือยนตและเรือกลไฟ)
พนักงานขับรถ (รถแทรกเตอรขนาดใหญ
แทรกเตอรตีนตะขาบ และรถบรรทุกตั้งแต
6 ลอขึ้นไป)

(6)

พนักงาน พนักงานธุรการ

1,2

พนักงาน...

กลุมงาน

กลุมที่ 3
กลุมงานวิชาชีพ

ชื่อตําแหนง

ระดับ/(ชั้น)

พนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานบริหารทั่วไป
พนักงานประชาสัมพันธ พนักงานพัฒนาบุคคลและระบบงาน พนักงานบริหารงานบุคคล
พนักงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ พนักงานพัสดุ
พยาบาล บุรุษพยาบาล พนักงานบัญชีเวชภัณฑ
พนักงาน X-RAY พนักงานเงิน พนักงานบัญชี
พนักงานศึกษาและวิจัยการผลิต พนักงานแผนงานและสถิติ พนักงานการคา พนักงานการตลาด
พนักงานบริการการผลิต พนักงานประจําปา
พนักงานสวนปา พนักงานสวนปาและทําไม
พนักงานอุตสาหกรรมไม พนักงานอบไสและอัดน้ํายาไม
พนักงานยานพาหนะทําไม พนักงานอัดน้าํ ยาไม
พนักงานคลังไม พนักงานลองไม พนักงานเครื่องกล
พนักงานผลิตภัณฑไม พนักงานแปรรูป

2

พนักงาน บุรษุ พยาบาล พนักงานบัญชีเวชภัณฑ
พนักงาน X-RAY พนักงานอัดน้ํายาไม

2,3

พนักงานคลังไม พนักงานยานพาหนะทําไม

2,3,4

พนักงาน...

กลุมงาน

ชื่อตําแหนง

ระดับ/(ชั้น)

พนักงานประจําปา พนักงานสวนปา พนักงานสวนปาและทําไม พนักงานอุตสาหกรรมไม
พนักงานอบไสและอัดน้ํายาไม พนักงานแปรรูป
พนักงานลองไม พนักงานผลิตภัณฑไม

2,3,4,5

พนักงานธุรการ พนักงานตรวจสอบภายใน
พนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
พนักงานบริหารทั่วไป พนักงานการตลาด
พนักงานบริการการผลิต พนักงานเครื่องกล
พนักงานประชาสัมพันธ พนักงานพัสดุ
พนักงานพัฒนาบุคคลและระบบงาน
พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ พยาบาล พนักงานเงิน
พนักงานบัญชี พนักงานศึกษาและวิจัยการผลิต
พนักงานแผนงานและสถิติ พนักงานการคา

2,3,4,5,6

เภสัชกร สารวัตรสุขาภิบาล

3,4,5,6

ทันตนามัย หัวหนาหมวดน้ํายาอัดไม

4

ผูชวยหัวหนางาน

4,5

หัวหนาหมวด พนักงานยานพาหนะ

5

ผูชวย...

กลุมงาน

ชื่อตําแหนง

ระดับ/(ชั้น)

ผูชวยหัวหนาสวน ผูชวยผูจดั การ หัวหนางาน

5,6

หัวหนาสวน ผูจัดการ ผูชวยหัวหนาโครงการ

6

กลุมที่ 4
พนักงาน พนักงานอัดน้ํายาไม พนักงาน X-RAY
กลุมงานปริญญาและ
บุรุษพยาบาล พนักงานบัญชีเวชภัณฑ
บริหาร

3

พนักงานยานพาหนะทําไม พนักงานคลังไม

3,4

พนักงานประจําปา พนักงานสวนปา พนักงานสวนปาและทําไม พนักงานอุตสาหกรรมไม พนักงานอบไสและอัดน้ํายาไม พนักงานแปรรูป พนักงานผลิตภัณฑไม
พนักงานลองไม

3,4,5

พนักงานธุรการ พนักงานบริหารทั่วไป
พนักงานประชาสัมพันธ พนักงานพัสดุ
พนักงานพัฒนาบุคคลและระบบงาน
พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ พยาบาล พนักงานเงิน
พนักงานบัญชี พนักงานศึกษาและวิจัยการผลิต
พนักงานแผนงานและสถิติ พนักงานการคา
พนักงานการตลาด พนักงานบริการการผลิต
พนักงานเครื่องกล เภสัชกร สารวัตรสุขาภิบาล

3,4,5,6

พนักงาน...

กลุมงาน

ชื่อตําแหนง

ระดับ/(ชั้น)

พนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ นิติกร
พนักงานตรวจสอบภายใน

3,4,5,6,7

ทันตนามัย หัวหนาหมวดอัดน้ํายาไม

4

ผูชวยหัวหนางาน

4,5

หัวหนาหมวด พนักงานยานพาหนะ

5

ผูชวยหัวหนาสวน ผูจัดการ หัวหนางาน

5,6

หัวหนาสวน ผูชวยผูจัดการ ผูชวยหัวหนาโครงการ

6,7

ผูชวยหัวหนาฝาย ผูตรวจการ หัวหนาโครงการ

7,8

หัวหนาสํานักงาน หัวหนาฝาย หัวหนาฝายประจํา อ.อ.ป. 8 , 9
กลุมที่ 5
รองผูอํานวยการ
กลุมผูบริหารระดับสูง
ผูอํานวยการ

10
11

