




เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานสวนป่า 
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานสวนป่า 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
   เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
   ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์  
    การจัดการทรัพยากร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน  หรือ 
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานสวนป่า 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานสวนป่า 
ออป.ภาค         ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 1 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานอุตสาหกรรม 
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานอุตสาหกรรม 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ วนผลิตภัณฑ์ ช่างกลโรงงาน ช่างเคร่ืองเรือน เทคโนโลยี 
    อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 
    หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องม ี
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานอุตสาหกรรม 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานอุตสาหกรรม 
ออป.ภาค        ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 2 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานอนุรักษ์และบริบาลช้าง 

หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานอนุรักษ์และบริบาลช้าง 
 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ สัตวแพทย์ การตลาดและธุรกิจท่องเที่ยว สัตวบาล สุขาภิบาลและ 
    สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องม ี
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานอนุรักษ์และบริบาลช้าง 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานอนุรักษ์และบริบาลช้าง 
ส.คช.      ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 3 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานบัญชี 
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานบัญชี 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ บัญชี การเงิน การธนาคาร การบริหารการเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   เศรษฐศาสตร์ สนเทศทางบัญชี  หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน    
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน ข้ามได้เฉพาะฝ่ายบริหารการเงิน โดยหาก 
    พนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ ไม่มีประสบการณ์ตรงตาม 
    สายงานหรือมีประสบการณ์ในสายงานน้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนา 
    โดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน 
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนา 
    โดยการฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานบัญชี 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานบัญชี 
ส.บง.     ออป.ภาค     ส.คช.    ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 4 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานกฎหมาย 
 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ นิติศาสตร์  หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานกฎหมาย 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานกฎหมาย 
ส.กม.      ส.ตส.  

นิติกร 
(ระดับควบ 6-7) 

นิติกร 
(ระดับควบ 5-6) 

นิติกร 
(ระดับควบ 4-5) 

นิติกร 
(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 5 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานบริหารทั่วไป 
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานบริหารทั่วไป 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ พณิชยการ เลขานุการ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ  
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า 

เทคโนโลยีโยธา หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานบริหารทั่วไป 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานบริหารท่ัวไป 
ทุกหน่วยงาน 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 6 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานแผนงานและงบประมาณ 

หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานแผนงานและงบประมาณ 
 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ เศรษฐศาสตร์ วนศาตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน 
    สถิติ วิจัยและประเมินผล หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานแผนงานและงบประมาณ 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานแผนงานและงบประมาณ 
ส.นผ.    ส.วป.    ออป.ภาค   ส.คช.   ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 7 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานทรัพยากรมนุษย ์

หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
    การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องม ี
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ 
ส.บก.  ออป.ภาค   ส.คช.     ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 8 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานสารสนเทศ 
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานสารสนเทศ 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ วนศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ   
    เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
    หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานสารสนเทศ 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานสารสนเทศ 
ส.วป.       ส.คช.     ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 9 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานกิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเที่ยว 

หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพ 
ในสายงานกิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเท่ียว 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ธุรกิจท่องเที่ยว 
    ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและ- 
    การโรงแรม สื่อดิจอทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ 
    สายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานกิจกรรมสัมพันธ์ 
/การท่องเที่ยว 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานกิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเที่ยว 
ส.บก.    ออป.เหนือบน    ส.คช.   ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 10 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานช่าง/จักรกล 
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานช่าง/จักรกล 

 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ ช่างยนต์ วิศวกรรม เคร่ืองกล  วนศาสตร์ เทคโนโลยีเคร่ืองกล 
   วิศวกรรมระบบ วิศวกรรมซ่อมบ ารุง หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานช่าง/จักรกล 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานช่าง/จักรกล 
ออป.เหนือบน        ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

เอกสารหมายเลข 1 - 11 - 



เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานการตลาด 

หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานการตลาด 
 

1. การบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งต้ังและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิ 
    แรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ  การตลาดดิจิทัล หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสายงาน 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตาม 
    สายงาน หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ใน 
    สายงานน้ี  
5. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบด้วย 
6. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องม ี
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งต้ัง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งต้ัง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังเลื่อนระดับ) 

สายงานการตลาด 

หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานการตลาด 
ส.ธต.       ออป.ภาค      ส.ตส.  

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  
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เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพในสายงานตรวจสอบภายใน 
หลักเกณฑค์วามก้าวหนา้สายอาชีพในสายงานตรวจสอบภายใน 

 

1. การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างบรรจุและ 
    เลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6  และหลักเกณฑ์ 
    ในการแต่งตั้งและเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป ของพนักงาน อ.อ.ป.  
2. การบรรจุพนักงานสัญญาจ้าง ต าแหน่งที่บรรจุให้เป็นไปตามคุณวุฒิแรกบรรจุ 
3. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี โดยคุณวุฒิหรือประสบการณ์ต้องตรงกับ  
    ลักษณะงานที่ก าหนด 
4. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ค าสั่งน้ี กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน 
    หากปฏิบัติงานในสายงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ให้ก าหนดไว้ในสายงานน้ี  
5. สายงานตรวจสอบภายใน สามารถเปลี่ยนได้ทุกสายงาน หรือสายงานอ่ืนๆ  
    สามารถเปลี่ยนมาสายงานตรวจสอบภายได้  โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    1) กรณีพนักงานสายงานตรวจสอบภายใน จะเปลี่ยนไปยังสายงานอ่ืนๆ  
        ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของสายงานน้ันๆ 
    2) กรณีพนักงานในสายงานอ่ืนๆ จะเปลี่ยนไปยังสายงานตรวจสอบภายใน  
        ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานน้ันๆ  
        ของสายงานตรวจสอบภายใน 
6. กรณีการเปลี่ยนสายงาน หากพนักงานมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน หรือ  
    ไม่มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 
    น้อยกว่า 1 ปี  จะต้องพัฒนาโดยใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ต่ ากว่า 90 ชั่วโมง   
    ซึ่งผู้รับรองการพัฒนาจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่รับโอน  
    โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดท้ายค าสั่งน้ี กรณีเลือกการพัฒนาโดยการ  
    ฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมประกอบดว้ย 
7. เส้นทางความก้าวหน้าแบบการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ต้องมี 
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีในระดับคะแนน 4.5 - 5  คะแนน  
    ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 3 ปี  จะสามารถแต่งตั้ง เลื่อนระดับ ได้โดยไม่ต้อง 
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งก่อนขอ 
    แต่งตั้ง หรือเลื่อนระดับไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ส าหรับเงินเดือนให้ได้รับตาม 
    ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนระดับ) 

สายงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานที่มีงานอยู่ในสายงานตรวจสอบภายใน 

ทุกหน่วยงาน 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 6-7) 

หัวหน้างาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 5-6) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 4-5) 

พนักงาน 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 1-4) 

หัวหน้าฝ่าย 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 7-8) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ในสายงาน 

(ระดับควบ 8-9) 

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ 
(ระดับควบ 6-7) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(ระดับควบ 8-9) 

รองผู้อ านวยการ 
(ระดับ 10) 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 3 หรือ  
 ระดับ 4 (ระดับควบ 1-4) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 3 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือ 
 ระดับ 5 (ระดับควบ 4-5) ส าหรับ 
 พนักงานระดับ 4 ต้องไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-ปฏิบัติงานในงาน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 
 ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  

หัวหน้าฝ่าย  
(ระดับควบ 7-8) 

เปลี่ยนสายงาน 
ไปยังสายงานอื่นๆ 

โดยสายงานใหม่ ต้องมีงานใดงานหนึ่ง 
เหมือนกับงานที่เคยก ากับดูแล  
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(แนบท้ายค าส่ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี  179/2561   ลงวันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

แบบการพัฒนาเพื่อการเปล่ียนสายงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

ช่ือผู้ได้รับการพัฒนา นาย/นาง/นางสาว..................................................................ต าแหน่ง.........................................งาน...................................................................... 

ส่วน/กลุ่ม....................................................................ฝ่าย...................................................................ส านัก.............................................................................................. 
 

ล าดับ 
ความรู้/ทักษะ 

ท่ีได้รับการพัฒนา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา 

เริ่มต้น 
และส้ินสุด 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการประเมินการพัฒนา 

ควรพัฒนา 
เพิ่มเติม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

         
         
         
         
         

  
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้รับการพัฒนา 
        ..................../......................../.................... 

        
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้รับรองการพัฒนา 
         ..................../......................../....................(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
 

 
   

หมายเหตุ.-  วิธีการพัฒนาประกอบด้วย 

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้บังคบับัญชา- 
        ..................../......................../.....................ถัดไป 1 ระดับ   

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้บังคบับัญชา- 
        ...................../......................./.....................ถัดไปอีก 1 ระดับ 

1. การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) 
2. การสอนงาน (Coaching) 

  3. การให้ค าปรึกษา (Consulting) 

4. เรียนรู้งานให้ลึกซึ้ง (Job Enrichment) 
5. เพิ่มขอบเขตงาน (Job Enlargement) 
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

7. การมอบหมายงาน ( Job Assignment) 
8. การรักษาการแทน (Acting) 
9. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 

10. การดูงานนอกสถานที่ ( Visiting) 
11. การประชุมสัมมนา (Seminar) 
12. การศึกษาต่อ (Continuous Study) 

13. การฝึกงานและท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  
     (Counterpart) 
14. การฝึกอบรม (Training) 
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