(สาเนา)
ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การบรรจุ
การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการถอดถอน สาหรับผู้ปฏิบัติงานเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ. 2499 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการถอดถอน สาหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2548
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“อ.อ.ป.” หมายความว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการ อ.อ.ป.
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า พนักงานที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
หรือตาแหน่งที่มีระดับเทียบเท่าผู้อานวยการสานักที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ทางานสังกัดอยู่ใน อ.อ.ป. โดยได้รับเงินเดือน ทุกตาแหน่ง
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อานวยการ
“พนักงานสัญญาจ้าง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการจ้างให้ทางานในหน้าที่พนักงาน
ตามสัญญาจ้าง
“พนักงานปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้ที่ทางานสังกัดอยู่ใน อ.อ.ป. โดยได้รับค่าจ้าง
ทุกตาแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อานวยการ
“พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการจ้างให้ทางานในหน้าที่
พนักงานปฏิบัติการตามสัญญาจ้าง
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการ
และพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง
“การแต่งตั้ง” หมายความรวมถึงการย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้น
ข้อ 5 ให้ผู้อานวยการ...

-2ข้อ 5 ให้ผู้อานวยการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
ข้อ 6 ผู้ที่จะได้รับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ ทั้งไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงตามที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข โรคยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรั ง
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(9) ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกาหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
(11) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง
ของกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
(12) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(13) สามารถทางานให้ อ.อ.ป. ได้เต็มเวลา
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานชาวต่างประเทศ ซึ่ง อ.อ.ป.มีความจาเป็นต้องจ้าง
ตามลักษณะงานของ อ.อ.ป.
ข้อ 7 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนดไว้พร้อมด้วย
หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหนึ่งสาขาเวชกรรม แล้วแต่กรณี รับรองตามความในข้อ 6(4) (5) ว่าผู้สมัคร
เป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์
ข้อ 8 การสรรหา...

-3ข้อ 8 การสรรหาบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้สรรหาจากผู้ที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้หรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ตาแหน่งใดจะใช้วิธีสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้กาหนด
ตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
การสรรหาโดยวิธีสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก ให้สรรหาจากผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกได้
เรียงตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันหรือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การสรรหาโดยวิธีคัดเลือก ให้สรรหาจากผู้ที่มีความรู้และความสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นใดที่ผู้อานวยการเห็นสมควร
วิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด
ข้อ 9 ผู้สมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าเป็น ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งใด ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามที่กาหนดไว้
ข้อ 10 ผู้อานวยการมีอานาจบรรจุ และแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งทุกตาแหน่ง เว้นแต่
ผู้ปฏิบัติงานเช่นว่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานชั้นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือชั้นหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ข้อ 11 ผู้ปฏิบัติงานที่จะได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่
ได้กาหนดไว้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น ผู้อานวยการอาจบรรจุ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต่างไปจากที่กาหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ อ.อ.ป. กาหนด
ข้อ 12 ผู้ที่จะได้รับการสรรหาเข้าเป็นพนักงานในตาแหน่งต่ากว่าตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหาก
มิใช่ผู้ที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ให้ทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน และให้
ผู้บังคับบัญชารายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้นั้น พร้อมเหตุผล เสนอไปตามลาดับจนถึงผู้อานวยการ
เมื่อได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการพิจารณาในกรณีที่เห็นสมควร
บรรจุก็ให้ดาเนินการบรรจุ แต่ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรบรรจุก็ให้ออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ที่ได้ทดลองงาน
ข้อ 13 การแต่งตั้งพนักงานและพนักงานปฏิบัติการเพื่อให้ดารงตาแหน่งในระดับหรือชั้นที่สูงขึ้น
ให้พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความสามารถ สมรรถภาพ และความเหมาะสมแก่ตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 14 พนักงานและพนักงานปฏิบัติการซึ่งได้รับ การบรรจุ แต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งใด ให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราขั้นต่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างในตาแหน่งที่ได้รับ การบรรจุ แต่งตั้ง ในตาแหน่งนั้น
เว้นแต่
(1) พนักงานหรือพนักงานปฏิบัติการผู้นั้น ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราขั้นสูงกว่าขั้นต่า
ของเงินเดือนหรือค่าจ้างสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราเท่าที่ได้รับอยู่
(2) พนักงาน...
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ผู้มีประสบการณ์ หรือความชานาญเป็นพิเศษ จะให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างสูงกว่าอัตราขั้นต่าของเงินเดือน
หรือค่าจ้างสาหรับตาแหน่งที่ได้รับบรรจุ แต่งตั้ง ในตาแหน่งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ผู้อานวยการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(3) พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง แต่ยังได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่า
อัตราขั้นต่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างของตาแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราเท่าที่ ได้รับอยู่เดิม
ข้อ 15 การจ้างพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง ให้ผู้อานวยการหรือ
ผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายมีอานาจจ้างได้ภายในกรอบอัตรากาลังของแต่ละหน่วยงานและอัตราค่าจ้างที่ อ.อ.ป.
กาหนด
ข้อ 16 ถ้าตาแหน่งพนักงานใดว่างลง และยังมิได้แต่งตั้ งผู้ใดให้ดารงตาแหน่งนั้น หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้อานวยการหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายมีอานาจสั่งให้
พนักงานที่เห็นสมควรรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาการแทนชั่วคราวได้
ให้ผู้รักษาการตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น
หมวด 2
การเรียกประกัน
ข้อ 17 ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวกับการเงิน พัสดุหรือยานพาหนะ
เมื่อผู้อานวยการเห็นสมควรจะขออนุมัติคณะกรรมการ เพื่อกาหนดให้ตาแหน่ง ใดต้องมีเงินประกัน มีผู้มีหลักฐาน
เป็นผู้ค้าประกัน หรือมีการจานองอสังหาริมทรัพ ย์หรือหลักทรัพย์อย่างอื่นเป็นประกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีวงเงินประกัน
ตามที่ผู้อานวยการกาหนดสาหรับตาแหน่งนั้น ๆ แต่ต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท และไม่เกินห้าหมื่นบาท
หมวด 3
การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ 18 ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาถึงความสามารถ
การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ และสมรรถนะ
ข้อ 19 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ที่ อ.อ.ป. กาหนด
ข้อ 20 ผู้อานวยการมีอานาจเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาปีของผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกินสองขั้น
ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ ผู้ปฏิบัติงานเช่นว่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานชั้นที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือชั้นหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อน
ข้อ 21 ผู้บังคับบัญชา...

-5ข้อ 21 ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นพนักงานตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และเป็นผู้ที่ผู้อานวยการ
มอบหมาย มีอานาจเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาปีของพนักงานและพนักงานปฏิบัติการที่ตาแหน่งต่ากว่า
หัวหน้าหน่วยงานได้ไม่เกินหนึ่งขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องรายงานเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ เว้นแต่
พนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อานวยการกาหนด
หมวด 4
การพ้นจากตาแหน่งและการถอดถอน
ข้อ 22 ผู้ปฏิบัติงานพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
(4) ได้รับอนุญาตให้เกษียณอายุตามข้อ 25 วรรคสอง
(5) เลิกจ้าง
(6) ไล่ออก
(7) ให้ออก
ข้อ 23 ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ก็ย่ อมทาได้โดยยื่นหนังสือขอลาออก
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนเพื่อเสนอตามลาดับจนถึงผู้อานวยการหรือผู้ที่ ผู้อานวยการมอบหมาย
เมื่อผู้อานวยการหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายสั่งอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากงาน
ข้อ 24 ในกรณีผู้ปฏิบัติงานพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 22 (3) (5) (6) และ (7) ให้ผู้อานวยการ
มีคาสั่งถอดถอนตามข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 28 แล้วแต่กรณี
ข้อ 25 ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 นั้น ให้ถือว่าออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ผู้อานวยการ
สั่งการ เว้นแต่ในกรณีที่เกษียณอายุเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ ให้ผู้นั้นออกจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ของทางราชการในปีที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ผู้อานวยการมีอานาจอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ เกษียณอายุ
ก่อนกาหนดได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ 26 ผู้อานวยการมีอานาจเลิกจ้างผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีเหตุอันสมควรซึ่งผู้อานวยการเห็นว่าผู้นั้นหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน หรือ
มีความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เนืองๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้
(2) เมื่อมีมลทินมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือในกรณีความผิดอาญา เว้นแต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(3) เมื่อต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกสาหรับความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 27 การไล่ออก...

-6ข้อ 27 การไล่ออกและการให้ออกนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การปฏิบัติงาน
ข้อ 28 การให้ผู้ปฏิบัติงานชั้นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือชั้นหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้นตรง
ต่อผู้อานวยการ ออกจากงานตามข้อ 22 (3) (5) (6) และ (7) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ข้อ 29 ให้ผู้อานวยการหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมาย มีอานาจเลิกจ้างพนักงานสัญญาจ้าง
หรือพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างได้ เมื่อฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้ หย่อนความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความประพฤติ ไม่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน บกพร่อง
ในหน้าที่การงาน หรือในกรณีที่หน่วยงานนั้นหมดความจาเป็นที่จะจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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