




(เอกสารหมายเลข 1)
หนา้ที ่1

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน/นิติกร (ระดับควบ 1-4) 1. การปฐมนเิทศน ์(ระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ังและโครงสร้างองค์กร)

2. เทคนคิการเขียนหนงัสือราชการและรายงานการประชุม
3. การจัดท าตัวชี้วัดรายบคุคลและการประเมินผลการปฏิบติังาน
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
5. วิธีการปฏิบติัตามแผนงาน
6. การสร้างจิตส านกึด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์กร
7. ทกัษะดิจิทลัส าหรับบคุลากรภาครัฐ
8. จิตส านกึลดการใช้ทรัพยากร

2. พนักงาน/นิติกร (ระดับควบ 4-5) 1. การเสริมสร้างทศันคติและความคิดสร้างสรรค์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
   ในการท างาน
2. การน าองค์กรสู่ความเปน็เลิศด้วยค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กร
3. การจัดท าคู่มือการปฏิบติังาน
4. สร้างความเข้าใจด้านบคุลกรมีความส าคัญเทยีบเทา่เทคโนโลยี
5. จิตส านกึลดการใช้ทรัพยากร

3. หัวหน้างาน/นิติกร (ระดับควบ 5-6) 1. เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับหวัหนา้งาน
2. การพฒันาทกัษะผู้บริหารระดับหวัหนา้งาน
3. หวัหนา้งานกับการบริหารทรัพยากรมนษุย์/HR for Non HR 
4. การสอนงาน (Coaching) 
5. การบญัชีการเงินส าหรับหวัหนา้งาน (Finance For non Finance)
6. การปฏิบติัเพือ่เปล่ียนแปลงน าไปสู่การบริหารแบบดิจิทลั
7. ผู้น าด้านดิจิทลัภาครัฐ (Digital Leadership for Executive level)

4. หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ/นิติกร (ระดับควบ 6-7) 1. เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภัยในระดับผู้บริหาร
2. การบริหารจัดการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) เชิงลึก
3. การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
4. ผู้น าการบริหารการเปล่ียนแปลง
5. เทคนคิการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
6. เปน็ผู้น าการท างานตามแนวทางกลยุทธ์ด้านดิจิทลัองค์กร
7. นกับริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง
8. ผู้น าด้านดิจิทลัภาครัฐ (Digital Leadership for Executive level)

9. เทคนคิการเปน็พีเ่ล้ียงในองค์กร

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามต าแหน่ง เพ่ือให้มคีวามรู ้ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 



(เอกสารหมายเลข 1)
หนา้ที ่2

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามต าแหน่ง เพ่ือให้มคีวามรู ้ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

5. หัวหน้าฝ่ายข้ึนไป (ระดับควบ 7-8 ข้ึนไป) 1. บญัชีการเงินส าหรับผู้บริหาร
2. ผู้น าการเปล่ียนแปลงองค์กรด้วยการสร้างค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กร
3. CG/CSR หลักธรรมาภิบาลและการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
4. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ด้านธุรกิจการเกษตร)
5. จิตวิทยาการบริหารงานส าหรับผู้บริหารระดับสูง
6. วิธีการคิดกลยุทธ์ด้านดิจิทลัขององค์กร
7. ทกัษะการบริหารด้านดิจิทลัภาครัฐ (chief Digital Officer for
    Management level)

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)
             2. การพัฒนาเพื่อการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้มีการพัฒนาในต าแหน่งที่ด ารงอยู่อย่างน้อย 2 หลักสูตร

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา
                 โดยหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามแต่ละต าแหน่งหรือเป็นหลักสูตรที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่1

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. การจัดการสวนปา่อย่างย่ังยืนตามมาตรฐาน อ.อ.ป.

2. เทคนคิการเพิม่ผลผลิตไม้สวนปา่(น้ ายาง,ยูคา,สัก)
3. ความรู้ด้านกฎหมายปา่ไม้และทีเ่กี่ยวข้อง

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. การประเมินผลผลิตสวนปา่ด้วยโปรแกรม FFT
2. นวัตกรรมการปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงปราณีต
3. กฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบติังานด้านสวนปา่

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. กระบวนการบริหารจัดการสวนปา่อย่างมีส่วนร่วม
2. การค านวนและวิเคราะหต้์นทนุทางบญัชีสวนปา่
3. ผู้ตรวจประเมินการจัดการสวนปา่อย่างย่ังยืน
4. เทคนคิการจัดท าและการบริหารแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานสวนป่า) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)
             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่2

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. เทคนคิการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

2. เทคโนโลยีด้านการผลิต (ผลิตภัณฑ์ไม)้ สมัยใหม่
3. เทคนคิการปฏิบติังานเคร่ืองจักรกล

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. เทคนคิการออกแบบเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์
2. การบริหารสินค้าคงคลัง
3. การใช้เคร่ืองวัสดุและเคร่ืองมือ
4. การเก็บสินค้าคงคลัง

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. การบริหารจัดการด้าน Logistic & Supply Chains
2. การพฒันาอุตสาหกรรมตามการเปล่ียนแปลงของยุคดิจิตอล
3. ยุทธวิธีการปฏิบติังานในคลังสินค้าและตรวจนบัสินค้าประจ าปี
4. การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
5. การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าใหม้ีประสิทธิภาพ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานอุตสาหกรรม) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่3

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. มนษุย์สัมพนัธ์และการบริการทีดี่

2. การปฏิบติังานด้านพสัดุ/จัดซ้ือจัดจ้าง
3. การปลูกจิตส านกึในการอนรัุกษ์และบริการ

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. หลักการใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
2. หลักการใหบ้ริการประชาชน
3. การใช้ภาษาในการส่ือสาร

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. การพฒันาความรู้ความเข้าใจการอนรัุกษ์และบริบาลช้างตามการเปล่ียนแปลง
2. วิธีการใหค้วามรู้และตอบค าถามประชาชน

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน  (สายงานอนุรักษ์และบริบาลช้าง) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่4

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. มาตรฐานทางวิชาชีพบญัชี

2. ระเบยีบหลักเกณฑ์ทางด้านบญัชีและการเงิน
3. แนวทางปฏิบติั พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ
4. ความรู้ด้านภาษีอากรทีเ่กี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
5. จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี
6. การปฏิบติัทางด้านบญัชี
7. การค านวณและวิเคราะหต้์นทนุทางบญัชีสวนปา่

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. มาตรฐานบญัชีการเงิน
2. การจัดท ารายงานทางการเงิน อ.อ.ป.
3. การค านวนค่า EP และการขับเคล่ือนเพิม่มูลค่า EP

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. การวิเคราะหง์บการเงิน
2. การจัดท าประมาณการกระแสเงินสด
3. การบริหารจัดการทางการเงินสมัยใหม่
4. การบริหารจัดการผู้ปฎิบติังานทางบญัชี
5. นกับญัชียุคดิจิทลั

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานบัญชี) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่5

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน/นิติกร (ระดับควบ 1-4) 1. พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์และวิธีปฏิบติั

2. การพฒันาและเพิม่ทกัษะนติิกร
3. ความรู้เบือ้งต้นกฎหมาย

2. พนักงาน/นิติกร (ระดับควบ 4-5) 1. การประเมินมูลค่าความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม
2. เทคนคิการบงัคับคดี (สืบทรัพย์บงัคับคดี)

3. หัวหน้างาน/นิติกร (ระดับควบ 5-6) 1. การเสริมทกัษะด้านการว่าความ
2. กฎหมายทางด้านปา่ไม้และส่ิงแวดล้อม
3. เทคนคิการสอบสวนลงโทษ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานกฎหมาย) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่6

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. การปฏิบติังานด้านสารบรรณ(สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์) และธุรการ

2. การปฏิบติังานด้านพสัดุ/จัดซ้ือจัดจ้าง
3. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มนษุย์สัมพนัธ์ในการท างาน

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ
2. การปฏิบติังานด้านสารบรรณ(สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์) และธุรการ

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. กลยุทธ์และเทคนคิการบริหารความสัมพนัธ์
2. เทคนคิการจัดท าและการบริหารแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานบริหารทั่วไป) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่7

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา (ปรับเปลี่ยน)
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. การจัดการสวนปา่อย่างย่ังยืนตามมาตรฐาน อ.อ.ป.

2. การคิดเพือ่ประสิทธิผลของงาน
3. ความรู้เบือ้งต้นด้านแผนงานและงบประมาณ

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. การจัดท าแผนงานงบประมาณและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การติดตามผลแผนงานงบประมาณและโครงการ
3. การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. การพฒันาความคิดสร้างสรรค์
2. เทคนคิการจัดท าและการบริหารงานแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ตรวจประเมินการจัดการสวนปา่อย่างย่ังยืน

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานแผนงานและงบประมาณ) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่8

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. การใช้หลักสมรรถนะในการปฏิบติังาน

2. แนวทางการพฒันาทรัพยากรบคุคล
3. จรรยาบรรวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ
4. เทคนคิการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. การวิเคราะหอ์ัตราก าลังและการวางแผนก าลังคน
2. เคร่ืองมือการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์
3. การใช้ระบบสมรรถนะ (Competency)ในการบริหารบคุลากร
4. เทคนคิคัดเลือกผู้ปฏิบติังาน
5. การค้นหาความจ าเปน็ในการฝึกอบรมและการจัดท า Training Roadmap

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. กลยุทธ์การสร้างความผู้พนัของพนกังานต่อองค์กร
2. เทคนคิการจัดท าและการบริหารงานแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หวัหนา้งานกับการบริหารทรัพยากรมนษุย์
4. การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์สมัยใหม่
5. เคร่ืองมือการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานทรัพยากรมนุษย์) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่9

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4)
ด้านสารสนเทศ 1. ความรู้พืน้ฐานด้านระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศ

2. ความรู้ด้านกลไกลการท างานโปรโตคอล TCP/IP
3. Fundamental Wirless LAN Security

ด้านภูมิสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับผู้ใช้งานเบือ้งต้น (Basic GIS)
2. การอบรม Web Based GIS
3. การพฒันาและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เนต็

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5)
ด้านสารสนเทศ 1. การพฒันาทกัษะผู้ดูแลระบบเครือข่ายและการตรวจสอบข้อมูลในระบบ

2. การส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลของซอฟแวร์ระบบงานและฐานข้อมูล
3. การวางแผนปฏิบติังานโครงการและการด าเนนิการตามแผนงาน

ด้านภูมิสารสนเทศ 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัเบือ้งต้น
2. การวางแผนปฏิบติังานโครงารและการด าเนนิการตามแผนงาน

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6)
ด้านสารสนเทศ 1. IT Risk Management (การบริหารความเส่ียงด้านไอที)

2. การบริหารงานด้านดิจิทลัตามกลยุทธ์องค์กร
3. เทคนคิการจัดท าและการบริหารงานแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านภูมิสารสนเทศ 1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัส าหรับผู้บริหาร
2. เทคนคิการจัดท าและการบริหารงานแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานสารสนเทศ) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่10

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. เทคนคิการใช้ส่ือในการประชาสัมพนัธ์

2. มนษุย์สัมพนัธ์และการบริการทีดี่
3. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. เทคนคิการเขียนเพือ่การประชาสัมพนัธ์
2. เทคนคิการพดูในทีชุ่มชน
3. การใช้ภาษาในการส่ือสาร
4. ความรู้ด้านภาษา

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. ส่ือมวลชนสัมพนัธ์
2. การจัดท าแผนประชาสัมพนัธ์ 
3. เทคนคิการจัดท าและการบริหารงานแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพือ่รู้ทนัโลก
5. เทคนคิการส่ือสารและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานกิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเที่ยว) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่11

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. มนษุย์สัมพนัธ์และการบริการทีดี่

2. เทคนคิการวางแผนการตลาด
3. เทคนคิการตลาด

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. การสร้างแบรนด์ของสินค้าและองค์กร
2. การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรการตลาด
3. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. การตลาดยุคใหม่
2. เทคนคิการจัดท าและการบริหารงานแผนงานงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้าและสร้างคุณค่าในการบริการ
4. การจัดท าแผนการตลาดยุคดิจิทลั
5. เทคนคิการคิดเพือ่พฒันาระบบการตลาดขององค์กร
6. การวางแผนการจัดการ Maketing Event
7. เพิม่พลังการแข่งขัดด้วยวิธีคิดแบบ 4.0

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานการตลาด) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หนา้ที ่12

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4) 1. เทคนคิการบ ารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล

2. เทคนคิการซ่อมแซมยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล
3. วิธีการใช้เคร่ืองมือช่าง/เคร่ืองจักรกล

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5) 1. ระเบยีบวิธีปฏิบติัทางด้านพสัดุจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
2. ระเบยีบการปฏิบติัเพือ่ความปลอดภัยในการท างาน

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) 1. มนษุย์สัมพนัธ์และการบริการทีดี่
2. การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรเพือ่เพิม่ความช านาญ
3. การควบคลุมดูและความปลอดภัยบริเวณและสถานที่

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 ที่ อ.อ.ป. จดัฝึกอบรมขึ้นเอง

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานช่าง/จักรกล) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมือ่ด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนา

             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตร
                 ที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัที่ก าหนดไว้



(เอกสารหมายเลข 2)
หน้าที่ 13

ต าแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
1. พนักงาน (ระดับควบ 1-4)  1. การป้องกนัการทุจริตในองค์กร

 2. การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต
 3. แนวทางการตรวจสอบภายใน
    - ด้านบัญชี
    - ด้านการปฏิบัติงาน
    - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ความรู้พื้นฐานงานที่รับผิดชอบ
 5. บทบาทและหน้าที่งานตรวจสอบภายใน

2. พนักงาน (ระดับควบ 4-5)  1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     - ด้านบัญชี
     - ด้านการปฏิบัติงาน
     - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติการ
     - ด้านบัญชี
     - ด้านการปฏิบัติงาน
     - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
 4. การสอบทานกระบวนการจดัท า และติดตามด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

3. หัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6)  1. การตรวจสอบเนือ้หาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ ระดับต้น
     - ด้านบัญชี
     - ด้านการปฏิบัติงาน
     - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
 3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน (ภาคปฏิบัติ)
 4. ความเส่ียงและการก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. หัวหน้าส่วน/ผู้จดัการ (ระดับควบ 6-7)  1. การตรวจสอบภายในระดับกลาง
     - ด้านบัญชี
     - ด้านการปฏิบัติงาน
     - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          หมายเหตุ 
              1. การพัฒนาให้ใช้วิธีดังนี้

                  1.2 การสอนงาน(Coaching)  
                  1.3 การฝึกอบรมในงาน(On the Job Training)
                  1.4 การฝึกอบรม(Training) 
                  1.5 การมอบหมายงาน(Job Assignment)
                  1.6 การดูงานนอกสถานที่(Visiting) 
                  1.7 การศึกษาต่อ(Continous Study)
                  1.8 การเพิ่มขอบเขตงาน(Job Enlargement)
                  1.9 การรักษาการแทน(Acting) Learning) 
                  1.10 การประชุมสัมมนา(Seminar) 
                  1.11 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning)
                  1.12 การฝึกงานและท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
                  1.13 การให้ค าปรึกษา(Consulting) 

                 

เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การพัฒนาตามสายงาน (สายงานตรวจสอบภายใน) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภิาพการท างานตามสายงานให้สูงข้ึน

                  1.1 การเรียนรู้งานให้ลึกซ้ึง(Job Enrichment) 

                  1.14 การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)

             3. เมื่อด าเนินการพัฒนาแล้วให้รายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อบันทึกประวัติไว้ ยกเว้นหลักสูตรการพัฒนาที่ อ.อ.ป. จัดฝึกอบรมขึ้นเอง
             2. การพัฒนาเพื่อการข้ามสายงานให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่จะข้าม หรือเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับที่ก าหนดไว้


