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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่วางแผน
ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายขององค์ ก รและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงาน
โลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ผู้ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ง าน
ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ประสานงานกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในหน่ ว ยงาน รายงานผล
การปฏิบัติงานรายวันและจัดเก็บแฟ้มข้อมูลงาน สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่มี
การระบุลักษณะงานที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ผู้ ที่ ส ามารถดํ า เนิ น งานตามแผนงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ติดตามผลการปฏิบัติงานในระหว่างวัน จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายวัน ทวนสอบข้อ มูล
การปฏิ บั ติ ง าน มอบหมายงาน และประสานงานกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน
สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความชํานาญมากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจในงาน
ของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไป
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ผู้ ที่ ส ามารถกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งาน กํ า กั บ ดู แ ล
การปฏิบั ติ งานรายวั นให้ เป็ น ไปตามแผน ตั ด สิน ใจแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ าในระหว่ า งการปฏิบั ติง าน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๔ ระดั บ ๔ หมายถึ ง ผู้ ที่ ส ามารถกํ า หนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร บริหารงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ บริหารต้นทุนการดําเนินงาน
ระบุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ กําหนดมาตรการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้ เป็นหลักเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ให้เป็นดังนี้
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๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
(๑) โครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชา
(๒) เอกสารการปฏิบัติงาน
(๓) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๔) นโยบายด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๕) ข้ อ กํ า หนดด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
๓.๑.๑.๒ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑) โครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชา
(๒) ขั้นตอนการรับสินค้า
(๓) ขั้นตอนการจ่ายสินค้า
(๔) รูปแบบเอกสารการรับสินค้าและจ่ายสินค้า
(๕) การรวมรวมเอกสารการรับและจ่ายสินค้า
(๖) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
(๗) การจัดพิมพ์รายงาน
๓.๑.๑.๓ การประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
(๑) โครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชา
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๓) การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร
(๔) รูปแบบของข้อมูลและเอกสาร
(๕) รูปแบบและประเภทของรายงาน
(๖) การจัดพิมพ์รายงาน
(๗) เทคนิคการประสานงาน
(๘) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
๓.๑.๑.๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน
(๑) ขั้นตอนการรับสินค้า
(๒) ขั้นตอนการจ่ายสินค้า
(๓) รูปแบบเอกสารการรับและจ่ายสินค้า
(๔) การรวบรวมเอกสารรับและจ่ายสินค้า
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(๕) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
(๖) รูปแบบและประเภทรายงาน
(๗) การจัดพิมพ์รายงาน
๓.๑.๑.๕ การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลงาน
(๑) ขั้นตอนการรับสินค้า
(๒) ขั้นตอนการจ่ายสินค้า
(๓) รูปแบบเอกสารการรับและจ่ายสินค้า
(๔) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
(๕) ประเภทและรูปแบบรายงาน
(๖) ช่วงเวลาในการออกรายงาน
(๗) สายงานบังคับบัญชา
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
(๑) การปฏิบัติงานตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
(๒) การปฏิ บั ติ ง านตามกฎระเบี ย บความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๓.๑.๒.๒ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑) การเตรียมเอกสารและข้อมูลงานรับสินค้า
(๒) การเตรียมเอกสารและข้อมูลงานจ่ายสินค้า
(๓) การรวบรวมและบันทึกผลการรับและจ่ายสินค้า
๓.๑.๒.๓ การประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
(๑) การประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) การเตรียมข้อมูลและเอกสารในการประสานงาน
(๓) การสรุปผลการประสานงาน
๓.๑.๒.๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน
(๑) การรวบรวมเอกสารและข้อมูลจากการรับสินค้าประจําวัน
(๒) การสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชา
๓.๑.๒.๕ การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลงาน
(๑) การรวบรวมข้อมูลประจําวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
(๓) การจัดพิมพ์รายงานสรุป
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๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การดําเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
(๑) แผนการดําเนินงานรายวัน
(๒) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๓) รายละเอียดและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๑.๒ การติดตามผลการปฏิบัติงานในระหว่างวัน
(๑) การใช้เครื่องคํานวณพื้นฐาน
(๒) การใช้ ง านโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ สํ า นั ก งาน
(๓) ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
(๔) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๑.๓ การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายวัน
(๑) เทคนิคการออกแบบรายงาน
(๒) เทคนิคการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน
(๓) เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๔) การคํานวณค่าสถิติเพื่อแจกแจงความแตกต่าง
(๕) เทคนิคการจัดทํารายงาน
(๖) เทคนิคการนําเสนอข้อมูล
(๗) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
๓.๒.๑.๔ การทวนสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน
(๑) การสุ่มตัวอย่าง
(๒) การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability)
(๓) การสืบค้นข้อมูลและเอกสาร
(๔) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
๓.๒.๑.๕ การมอบหมายงาน
(๑) การบริหารโครงการ
(๒) เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(๓) เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน
๓.๒.๑.๖ การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
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(๑) การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
(๒) เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญของงาน
(๓) เทคนิคการประสานงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การดําเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
(๑) การปฏิบัติตามแผนงาน
(๒) การปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒.๒ การติดตามผลการปฏิบัติงานในระหว่างวัน
(๑) การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวัน
(๒) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนงาน
(๓) การนําเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๒.๒.๓ การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายวัน
(๑) การบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน
(๒) การสรุปสาเหตุของความแตกต่าง
(๓) การสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๒.๒.๔ การทวนสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน
(๑) การสุ่มเลือกข้อมูลเพื่อการทวนสอบ
(๒) การทวนสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
(๓) การแก้ไขและบันทึกผลผล
๓.๒.๒.๕ การมอบหมายงาน
(๑) การจัดทํารายละเอียดย่อยของแผนงาน
(๒) การกําหนดระยะเวลา
(๓) การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(๔) การมอบหมายงานตามความเหมาะสม
๓.๒.๒.๖ การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
(๑) การกําหนดรายชื่อ และหน่วยงานที่จะประสานงาน
(๒) การลําดับความสําคัญและเร่งด่วนในการประสานงาน
(๓) การประสานงานด้วยวิธีที่ได้ประสิทธิผล
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักความก้าวหน้าพร้อมที่จะเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ มีความรอบคอบ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การกําหนดแผนการดําเนินงาน
(๑) การพยากรณ์ทางสถิติ
(๒) เทคนิคการลําดับความสําคัญของงาน
(๓) การวัด ผลการปฏิ บัติ ง านด้ านโลจิ ส ติก ส์ แ ละเกณฑ์
ชี้วัดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(๔) การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
(๕) การวางแผนการผลิตหลัก
(๖) การวางแผนการจัดหาและการรับเข้าสินค้า
(๗) การวางแผนการจัดเก็บและควบคุมระดับสินค้าคงคลัง
(๘) การวางแผนการจัดส่งสินค้า
(๙) การบริหารโครงการ
๓.๓.๑.๒ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานรายวันให้เป็นไปตามแผน
(๑) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๒) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
(๓) ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
(๔) เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๕) การบริหารโครงการ
๓.๓.๑.๓ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการรับฟังปัญหา
(๒) เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๓) เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทํางาน
(๔) เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
(๕) เทคนิคการสรุปรายงาน
๓.๓.๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
(๑) การจัดทําข้อมูลเชิงสถิติ
(๒) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๓) การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(๔) เกณฑ์การประเมินผล
(๕) เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

(๖) เทคนิคการให้คําปรึกษา
(๗) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
๓.๓.๑.๕ การเสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) กระบวนการวิเคราะห์การทํางาน
(๓) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๔) เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทํางาน
(๕) เทคนิคการวิเคราะห์ระบบงาน
(๖) เทคนิคการเขียนคําพรรณนางาน
(๗) เทคนิคการสรุปรายงาน
๓.๓.๑.๖ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) การกําหนดเกณฑ์ความสามารถของพนักงาน
(๒) เทคนิคการสอนงาน
(๓) เอกสารประกอบในการสอนงาน
(๔) เทคนิคการประเมินผลพนักงาน
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การกําหนดแผนการดําเนินงาน
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า
(๒) การจัดทําแผนงานด้านโลจิสติกส์
(๓) การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และผู้รับผิดชอบ
๓.๓.๒.๒ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานรายวันให้เป็นไปตามแผน
(๑) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานรายวันเทียบกับ
แผนงาน
(๒) การระบุสาเหตุของความแตกต่าง
(๓) การกําหนดขั้นตอนในการปรับปรุงแก้ไข
๓.๓.๒.๓ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการปฏิบัติงาน
(๑) การรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
(๓) การตัดสินใจแก้ไขเฉพาะหน้า

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๓.๓.๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
(๑) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแผนงาน
(๒) การดําเนินการประเมินผล
(๓) การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
๓.๓.๒.๕ การเสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๑) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนา ปรับปรุง
(๒) การจัดทําแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๓) การสรุปผลให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
๓.๓.๒.๖ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน
(๒) การกําหนดหัวข้อเป้าหมายและแนวทางในการสอนงาน
(๓) การสอนงานและประเมินผล
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์
มีทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร
(๑) การบริหารและเป้าหมายองค์กร
(๒) การจัดการโลจิสติกส์
(๓) การวางแผนงานด้านโลจิสติกส์
(๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) เทคนิคการเขียนคําพรรณนางาน
(๖) เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicator: KPI)
(๗) การบริการลูกค้า
(๘) ความต้องการของลูกค้า
(๙) เทคนิคการกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน
๓.๔.๑.๒ การบริหารงานปฏิบัติการโลจิสติกส์
(๑) การจัดทําข้อมูลเชิงสถิติ
(๒) การบริหารองค์กร

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

(๓) การติดตามผลและการพัฒนา
(๔) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๕) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
(๖) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๗) การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(๘) เทคนิคการจัดทํารายงาน
๓.๔.๑.๓ การบริหารต้นทุนการดําเนินงาน
(๑) การจัดทําแผนดําเนินงาน
(๒) บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ
(๓) การจัดทําแผนกําลังพล
(๔) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๕) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
(๖) เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทํางาน
(๗) การบริหารโครงการ
(๘) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๙) เทคนิคการจัดทํารายงาน
๓.๔.๑.๔ การระบุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(๑) กระบวนการทํางานขององค์กร
(๒) เทคนิคการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิงาน
(๓) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
(๔) การวัด ผลการปฎิ บัติ ง านด้ านโลจิ ส ติก ส์ แ ละเกณฑ์
ชี้วัดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(๕) เทคนิคการนําเสนอรายงาน
(๖) การจัดทําเครือข่ายการขนส่งและเงื่อนไขของผู้รับบริการ
(๗) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์
(๘) การวิเคราะห์กระบวนการและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๑.๕ การกําหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานโลจิสติกส์
(๑) กระบวนการวิเคราะห์การทํางาน
(๒) เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทํางาน
(๓) เทคนิคการวิเคราะห์ระบบงาน
(๔) การบริหารโครงการ
(๕) เทคนิคการตัดสินใจ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

(๖) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๗) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
(๘) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๙) การจัดทํารายงาน
๓.๔.๑.๖ การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๑) การบริหารโครงการ
(๒) ความปลอดภัยในการทํางาน
(๓) อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
(๔) สภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๕) เทคนิคการประเมินผล
(๖) เทคนิคการแก้ไขปัญหาหน้างาน
๓.๔.๑.๗ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การจัดการทรัพยากรบุคคล
(๒) แผนธุรกิจของหน่วยงาน
(๓) การจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
(๔) เทคนิคการเขียนคําพรรณนางาน
(๕) การจัดการทรัพยากรบุคคล
(๖) การจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
(๗) การกําหนดศักยภาพของบุคลากร
(๘) แรงงานสัมพันธ์
(๙) การทําแผนดําเนินการ
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร
(๑) การกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
(๒) การกํ า หนดกระบวนการและความเชื่ อ มโยงใน
การฏิบัติงาน
(๓) การกําหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๓.๔.๒.๒ การบริหารงานปฏิบัติการโลจิสติกส์
(๑) การวางแผนควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน
(๒) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบแผนงาน
(๓) การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒.๓ การบริหารต้นทุนการดําเนินงาน
(๑) การจัดทําแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๒) การควบคุมติดตามค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
(๓) การจัดทําแผนปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
(๔) การรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา
๓.๔.๒.๔ การระบุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(๑) การจัดทําตัวชี้วัดทางด้านต้นทุน
(๒) การจัดทําตัวชี้วัดทางด้านเวลา
(๓) การจัดทําตัวชี้วัดทางด้านความน่าเชื่อถือ
๓.๔.๒.๕ การกําหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานโลจิสติกส์
(๑) การวิ เ คราะห์ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด
(๒) การกําหนดแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
(๓) การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุง
(๔) การจัดทําสรุปและรายงานผล
๓.๔.๒.๖ การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๑) การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๒) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) การปรับปรุงแก้ไข
๓.๔.๒.๗ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การกําหนดแผนกําลังพล
(๒) การกําหนดแผนการพัฒนา
(๓) การกําหนดแผนแรงงานสัมพันธ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นผู้นํา มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทัศนคติเชิงบวก
มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

