เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง บุคคล
ที่ทําหน้าที่กําหนดกระบวนการบริหารงาน วางแผนและควบคุมงานขนส่งให้ถูกต้องตรงตามคําสั่งซื้อ
และเงื่อนไขที่ลูกค้ากําหนด ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารต้นทุน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
จั ด เตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการขนส่ ง พร้ อ มทั้ ง ตรวจความพร้ อ มสภาพรถและพนั ก งานขั บ รถ
ก่อนการขนส่ง ประสานงานกับพนักงานขับรถ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามขอบเขตที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น และความเข้ า ใจในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ บั ติ ง าน
ที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่สามารถวางแผนการขนส่งตามคําสั่งในการส่งมอบสินค้า
และเงื่อนไขของลูกค้า ติดตามการปฏิบัติงานขนส่งและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความชํานาญมากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจ
ในงานของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา
ในลําดับถัดไป
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึง บุ คคลที่สามารถควบคุมการดําเนินงานให้เป็ นไปตาม
แผนบริหารงานขนส่ง บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาลูกค้า จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่สามารถกําหนดกระบวนการบริหารงานขนส่ง
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายงานขนส่งให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์วัดความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ให้เป็นดังนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
(๑) เอกสารการปฏิบัติงาน
(๒) มาตรฐานคุณภาพในการทํางาน
(๓) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๔) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๑.๒ การจัดเตรียมเอกสารการขนส่ง
(๑) วัสดุและสินค้า
(๒) แบบฟอร์มเอกสารของหน่วยงาน
(๓) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๔) การใช้อุปกรณ์สํานักงาน
(๕) การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร
๓.๑.๑.๓ การเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่ง
(๑) ข้อกําหนดเกี่ยวกับความพร้อมของสภาพรถ
(๒) การเขียนรายงาน
(๓) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๔) หลักการประเมินความเสี่ยง
(๕) เอกสารประเมิ น ความพร้ อ มของพนั ก งานขั บ รถ
ตามรายการที่กําหนด
(๖) การใช้อุปกรณ์ตรวจการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์
(๗) ระบบการทํางานของรถยนต์
๓.๑.๑.๔ การประสานงานกับพนักงานขับรถ
(๑) การมอบหมายงาน
(๒) การสื่อสารและการประสานงาน
(๓) การเขียนรายงาน
(๔) แบบฟอร์มเอกสารของหน่วยงาน
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๒.๑ การจัดเตรียมเอกสารการขนส่ง
(๑) การจัดเตรียมเอกสารขอขึ้นสินค้า
(๒) การจัดเตรียมเอกสารการขนส่ง
(๓) การจัดเก็บเอกสารการขนส่ง
๓.๑.๒.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่ง
(๑) การตรวจสอบรถขนส่ง
(๒) การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
(๓) การรายงานผลการตรวจความพร้อม
๓.๑.๒.๓ การประสานงานกับพนักงานขับรถ
(๑) การมอบหมายงานประจําวัน
(๒) การแจ้งซ่อมบํารุง
(๓) การจัดทํารายงานปัญหาการจัดส่ง
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 การวางแผนการขนส่ง
(๑) การจัดการการขนส่ง
(๒) เส้นทางการขนส่ง
(๓) วัสดุและสินค้า
(๔) ข้อมูลลูกค้า
(๕) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๖) น้ําหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกําหนด
(๗) ความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละประเภท
(๘) เวลาห้ามวิ่ง
(๙) เงื่อนไขของผู้รบั สินค้า
๓.๒.๑.๒ การติดตามการปฏิบัติงานขนส่ง
(๑) การจัดการการขนส่ง
(๒) การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร
(๓) การทําสัญญาว่าจ้างธุรกิจขนส่ง
(๔) ต้นทุนในการขนส่ง
(๕) การสื่อสารและการประสานงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๖) เอกสารประกอบการส่งมอบสินค้า
(๗) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน
๓.๒.๑.๓ การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๑) การสื่อสารและการประสานงาน
(๒) การจัดการการขนส่ง
(๓) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การวางแผนการขนส่ง
(๑) การคัดเลือกคําสั่งในการส่งมอบสินค้าที่ถึงกําหนดต้องขนส่ง
(๒) การตรวจสอบความสามารถในการขนส่ง
(๓) การจัดเส้นทางการขนส่ง
๓.๒.๒.๒ การติดตามการปฏิบัติงานขนส่ง
(๑) การติดตามผลการขนส่ง
(๒) การรวบรวมเอกสารการขนส่ง
(๓) การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
๓.๒.๒.๓ การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๑) การประสานงานกับฝ่ายขาย
(๒) การประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า
(๓) การประสานงานกับลูกค้า
(๔) การประสานงานกับผู้รับจ้างขนส่ง
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักความก้าวหน้าพร้อมที่จะเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ มีความรอบคอบ
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารงานขนส่ง
(๑) การบริหารจัดการการขนส่ง
(๒) กระบวนการทํางานของการบริหารการขนส่ง
(๓) การจัดทําแผนบริหารงานขนส่ง
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูล
(๕) เทคนิคการมอบหมายงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๖) เทคนิคการสื่อสารและการนําเสนอ
(๗) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๘) วัสดุและสินค้า
(๙) หลักการควบคุมและติดตามงาน
(๑๐) หลักการตั้งเป้าหมาย
(๑๑) หลักการประเมินผลงาน
(๑๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
(๑๓) กระบวนการจัดส่งสินค้า
(๑๔) มาตรฐานรถขนส่งและอุปกรณ์
๓.๓.๑.๒ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(๑) การบริหารจัดการการขนส่ง
(๒) กระบวนการทํางานของการบริหารการขนส่ง
(๓) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๔) การสื่อสารและการประสานงาน
(๕) ลูกค้าสัมพันธ์
(๖) การออกแบบสํารวจความพึงพอใจลูกค้า
(๗) การวิเคราะห์ทางสถิติ
(๘) หลักการประเมิน
(๙) การวิเคราะห์ปัญหา
(๑๐) เทคนิคการตัดสินใจ
(๑๑) วัสดุและสินค้า
๓.๓.๑.๓ การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
(๑) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๒) การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
(๓) การบริหารต้นทุน
(๔) การจัดทําดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
(๕) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๖) การวิเคราะห์ปัญหา
(๗) เทคโนโลยีการขนส่ง
(๘) เทคนิคการประชุม
(๙) เทคนิคการนําเสนอ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๑.๔ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสอนงาน
(๒) การบริหารจัดการการขนส่ง
(๓) กระบวนการทํางานของการบริหารการขนส่ง
(๔) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๕) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

การพัฒนาบุคลากรเบื้องต้น
จิตวิทยาการสอน
เทคนิคการสอนงาน
เทคนิคการใช้สื่อเพื่อการสอน
การจัดทําแบบติดตามประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรู้
การติดตามประเมินผลการเรียนรู้
การติ ด ตามประเมิ น ผลพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน

หลังการเรียนรู้
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การควบคุมการดําเนินงานให้เป็นตามแผนบริหารงานขนส่ง
(๑) การกําหนดแผนการดําเนินงาน
(๒) การติดตามแผนการดําเนินงาน
(๓) การควบคุมมาตรฐานงานขนส่ง
๓.๓.๒.๒ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(๑) การจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า
(๒) การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
(๓) การแก้ไขปัญหาลูกค้า
๓.๓.๒.๓ การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
(๑) การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
(๒) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๓) การกําหนดแนวทางแก้ไข
(๔) การพัฒนาปรับปรุงงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๒.๔ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการสอนงาน
(๒) การสอนงาน
(๓) การติดตามประเมินผล
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 การกําหนดกระบวนการบริหารงานขนส่ง
(๑) การบริหารจัดการการขนส่ง
(๒) กระบวนการทํางานของการบริหารการขนส่ง
(๓) กระบวนการทํางานขององค์กร
(๔) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(๕) การบัญชีเพื่อการจัดการ
(๖) การบริการลูกค้า
(๗) มาตรฐานรถขนส่ง
(๘) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
(๙) เทคโนโลยีในการบริหารงานขนส่ง
(๑๐) ธุรกิจการขนส่งสินค้า
(๑๑) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๑๒) การจัดทําดัชนีชี้วัด
(๑๓) การจัดทําข้อมูลเชิงสถิติ
(๑๔) การบริหารความเสี่ยง
(๑๕) การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ
(๑๖) การคํานวณความต้องการการใช้รถ
(๑๗) การประเมินขีดความสามารถของงานขนส่ง
(๑๘) วัสดุและสินค้า
(๑๙) การขนส่งระหว่างประเทศ
(๒๐) การบริหารคลังสินค้า
(๒๑) การจัดซื้อจัดจ้าง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๒๒) การประเมินขีดความสามารถของผู้รับจ้างขนส่ง
(๒๓) การประเมินความเสี่ยง
(๒๔) การจัดทําแผนบริหารงานขนส่ง
(๒๕) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
(๒๖) เทคนิคการมอบหมายงาน
(๒๗) การสื่อสารและการนําเสนอ
๓.๔.๑.๒ การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๑) การบริหารจัดการการขนส่ง
(๒) กระบวนการทํางานของการบริหารการขนส่ง
(๓) การบัญชีเพื่อการจัดการ
(๔) การจัดทําแผนงบประมาณ
(๕) การจัดทําโครงการ
๓.๔.๑.๓ การกํ า หนดมาตรการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

เส้นทางการขนส่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม

ในการปฏิบัติงาน
(๕) การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทํางาน
(๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
(๗) การซ่อมบํารุงรักษารถ
(๘) พลังงานทางเลือก
๓.๔.๑.๔ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การจัดการทรัพยากรบุคคล
(๒) แผนธุรกิจของหน่วยงาน
(๓) หลักการในการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
(๔) กระบวนการทํางานของการบริหารการขนส่ง
(๕) การเขียนคําพรรณนางาน
(๖) เทคนิคการสัมภาษณ์
(๗) การกําหนดศักยภาพของบุคลากร
(๘) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
๓.๔.๒ ความสามารถ

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการให้คําปรึกษา
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทําดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน
หลักการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เทคนิคการให้คําปรึกษา
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การกําหนดกระบวนการบริหารงานขนส่ง
(๑) การกําหนดมาตรฐานในการให้บริการ
(๒) การกําหนดมาตรฐานในการจัดส่งสินค้า
(๓) การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(๔) การกําหนดมาตรฐานราคาค่าขนส่ง
(๕) การกําหนดขีดความสามารถในการขนส่ง
(๖) การกําหนดกลยุทธ์ในการขนส่งสินค้า
(๗) การคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่ง
(๘) การจัดทําสรุปแผนงานบริหารงานขนส่ง
๓.๔.๒.๒ การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๑) การจัดทํางบประมาณประจําปี
(๒) การควบคุมการใช้งบประมาณ
๓.๔.๒.๓ การกํ า หนดมาตรการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
(๑) การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
(๒) การกําหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัย
(๓) การกําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
๓.๔.๒.๔ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การวางแผนบุคลากร
(๒) การพัฒนาบุคลากร
(๓) การพนักงานสัมพันธ์
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๓ ทั ศ นคติ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต สํ า นึ ก ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และปลอดภั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก
มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

