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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารคลั ง สิ น ค้ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ทํ า หน้ า ที่
ในการบริหารงานและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติการคลังสินค้า ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ กําลังพล
ในการปฏิ บัติงาน และการใช้ท รัพยากรและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกั บพื้น ที่คลั งสินค้ าโดยคํา นึงถึ ง
ความปลอดภัย รวมถึงตรวจรับสินค้า จัดเก็บเบิกจ่าย จัดเรียง และบรรจุสินค้า ตลอดจนการประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า แบ่งออกเป็น
๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
เข้าใจถึงวิธีการยก จัดเรียงและบรรจุสินค้าตามใบสั่งงานด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด
ปฏิบัติงานตรวจนับสินค้า อ่านเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้ในคลังสินค้าได้ สามารถปฏิบัติงาน
ที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา
ในลําดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพนักงาน
ปฏิบัติการคลังสินค้า มีความรู้และความเข้าใจในเอกสารประกอบการตรวจรับสินค้า การจัดเก็บ และ
การเบิกจ่าย สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความชํานาญมากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจ
ในงานของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา
ในลําดับถัดไป
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านทุ ก กิ จ กรรมในคลั ง สิ น ค้ า
ควบคุมการปฏิบัติการคลังสินค้า ควบคุมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า ควบคุมและ
ปรั บ กํ า ลั ง พลให้ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ก าร ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่สามารถบริหารงานปฏิบัติการคลังสินค้าเพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการคลังสินค้าให้เป็นไปตามงบประมาณ
ที่วางไว้ กําหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน และจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ให้เป็นดังนี้
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 การยกสินค้าขึ้นลงจากระวางบรรทุก
(๑) วิธีการยกสินค้าขึ้นลงจากระวางบรรทุก
(๒) การใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานในการเคลื่อนย้ายสินค้า
(๓) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๔) วิธีการรายงานตามรูปแบบที่หน่วยงานกําหนด
๓.๑.๑.๓ การจัดเรียงสินค้า
(๑) วิธีการใช้อุปกรณ์ในการจัดเรียง
(๒) วัสดุและสินค้า
(๓) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๔) รูปแบบการจัดเรียงสินค้า
(๕) การใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้า
(๖) เทคนิคในการสื่อสาร
๓.๑.๑.๔ การบรรจุสนิ ค้า
(๑) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๒) วัสดุและสินค้า
(๓) วิธีการใช้อุปกรณ์ในการบรรจุ
(๔) รูปแบบการบรรจุสินค้า
(๕) รูปแบบการจัดเรียงสินค้า
(๖) การใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้า
(๗) เทคนิคในการสื่อสาร
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๓.๑.๑.๕ การตรวจนับสินค้า
(๑) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๒) วัสดุและสินค้า
(๓) รูปแบบการจัดเรียงสินค้า
(๔) ผังการจัดเก็บสินค้า
(๕) การใช้งานเครื่องคํานวณพื้นฐาน
(๖) หน่วยนับของสินค้าในแต่ละรายการ
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การยกสินค้าขึ้นลงจากระวางบรรทุก
(๑) การยกสินค้าขึ้นลงตามใบสั่งงาน
(๒) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๒ การจัดเรียงสินค้า
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ในการจัดเรียง
(๒) การจัดเรียงสินค้าตามใบสั่งงาน
(๓) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๓ การบรรจุสินค้า
(๑) การเตรียมการบรรจุ
(๒) การบรรจุสินค้าตามใบสั่งงาน
(๓) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๔ การตรวจนับสินค้า
(๑) การตรวจนับสินค้าตามใบสั่งงาน
(๒) การรายงานผลการตรวจนับ
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 การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ช่ ว ยพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
คลังสินค้า
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๒) การประเมินปริมาณงาน
(๓) การประเมินศักยภาพของบุคลากร
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(๔) เทคนิคการมอบหมายงาน
(๕) การประเมินความผิดปกติในการปฏิบัติงาน
(๖) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๗) การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๘) การจัดทํารายงานตามรูปแบบที่หน่วยงานกําหนด
๓.๒.๑.๒ การตรวจรับสินค้า
(๑) วัสดุและสินค้า
(๒) รายละเอียดใบสั่งสินค้า
(๓) รายละเอียดใบสั่งซื้อ
(๔) ผังการจัดเก็บสินค้า
(๕) การใช้งานอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า
(๖) หน่วยนับของสินค้าในแต่ละรายการ
๓.๒.๑.๓ การจัดเก็บสินค้า
(๑) วัสดุและสินค้า
(๒) ผังการจัดเก็บสินค้า
(๓) ข้อกําหนดในการจัดเก็บของสินค้าแต่ละรายการ
(๔) การใช้งานอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า
(๕) การใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้า
๓.๒.๑.๔ การจ่ายสินค้า
(๑) วัสดุและสินค้า
(๒) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๓) รูปแบบการจัดเรียงสินค้า
(๔) ผังการจัดเก็บสินค้า
(๕) รายละเอียดใบจ่ายสินค้า
(๖) หน่วยนับของสินค้าในแต่ละรายการ
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ช่ ว ยพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
คลังสินค้า
(๑) การมอบหมายงาน
(๒) การควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
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๓.๒.๒.๒ การตรวจรับสินค้า
(๑) การตรวจสอบเอกสาร
(๒) การขนถ่ายสินค้า
(๓) การบันทึกการรับสินค้า
๓.๒.๒.๓ การจัดเก็บสินค้า
(๑) การตรวจสอบเงื่อนไขการจัดเก็บ
(๒) การเก็บสินค้า
๓.๒.๒.๔ การจ่ายสินค้า
(๑) การหยิบสินค้า
(๒) การจ่ายสินค้า
(๓) การบันทึกรายการจ่ายสินค้า
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 การควบคุมการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๑) กระบวนการทํางานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๓) การใช้งานโปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า
(๔) ขั้นตอนมาตรฐานของการปฏิบัติงานคลังสินค้า
(๕) การประเมินศักยภาพของบุคลากร
(๖) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรับสินค้า
(๗) คุณลักษณะและหน่วยนับของสินค้า
(๘) เทคนิคในการประสานงาน
(๙) แผนผังคลังสินค้าและตําแหน่งการจัดเก็บสินค้า
(๑๐) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้า
(๑๑) การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร
(๑๒) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเบิกจ่ายสินค้า
(๑๓) การประเมินความเสี่ยง
(๑๔) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑๕) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๑๖) การใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(๑๗) เทคนิคการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
(๑๘) เทคนิคการนําเสนอรายงาน
๓.๓.๑.๒ การควบคุมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า
(๑) การใช้งานอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้า
(๒) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๓) การใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้า
(๔) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้า
(๕) ขั้นตอนมาตรฐานของการปฏิบัติงานคลังสินค้า
(๖) การประเมินศักยภาพของบุคลากร
(๗) แผนผังคลังสินค้าและตําแหน่งการจัดเก็บสินค้า
(๘) การบริหารความเสี่ยง
(๙) คุณลักษณะของสินค้า
(๑๐) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๑๑) ขีดความสามารถของอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้า
(๑๒) การบํารุงรักษาเชิงทวีผล
(๑๓) การบริหารความเสี่ยง
๓.๓.๑.๓ การควบคุมกําลังพล
(๑) กระบวนการทํางานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๓) การวิเคราะห์ภาระงาน
(๔) การวิเคราะห์ขีดความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน
(๕) การใช้งานโปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า
(๖) เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
(๗) การสร้างทีม
(๘) การใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้า
(๙) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในคลังสินค้า
(๑๐) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑๑) การประเมินศักยภาพของบุคลากร
(๑๒) การประเมินความเสี่ยง
(๑๓) การบริหารกําลังพล
(๑๔) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
๓.๓.๑.๔ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) เทคนิคการประสานงาน
(๒) เทคโนโลยีในการสื่อสาร
(๓) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
(๔) การใช้งานโปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า
(๕) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปฏิบตั ิการคลังสินค้า
(๖) การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร
(๗) การบริหารความขัดแย้ง
(๘) การบริหารองค์กร
๓.๓.๑.๕ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสอนงาน
(๒) กระบวนการทํางานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(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 การควบคุมการปฏิบัติการคลังสินค้า

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑) การควบคุมการรับสินค้า
(๒) การควบคุมการจัดเก็บสินค้า
(๓) การควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า
(๔) การปรับปรุงตําแหน่งการจัดเก็บสินค้า
(๕) การตรวจติดตามสินค้า
(๖) การกํากับดูแลการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(๗) การสรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผู้บังคับบัญชา
๓.๓.๒.๒ การควบคุมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า
(๑) การกําหนดการใช้งานอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้า
(๒) การกํากับดูแลการใช้งานอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้า
๓.๓.๒.๓ การควบคุมกําลังพล
(๑) การตรวจสอบกําลังพลในการปฏิบัติการประจําวัน
(๒) การสรุปจัดทํารายงานกําลังพล
๓.๓.๒.๔ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) การประสานงานกับหน่วยงานภายใน
(๒) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
๓.๓.๒.๕ 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 การบริหารงานในการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๑) การบริหารงานการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๒) กระบวนการทํางานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๔) วัสดุและสินค้า
(๕) ผังการจัดเก็บสินค้า

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๖) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๗) มาตรฐานสัญลักษณ์และรูปภาพที่ใช้ในคลังสินค้า
(๘) การจัดทําดัชนีชี้วัด
(๙) การจัดทําข้อมูลเชิงสถิติ
(๑๐) เทคโนโลยีที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการคลังค้า
(๑๑) การสื่อสารและการประสานงาน
(๑๒) การประเมินความคุ้มค่าของการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
(๑๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
(๑๔) เทคนิคการตัดสินใจ
๓.๔.๑.๒ การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๑) การบริหารจัดการการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๒) กระบวนการทํางานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๓) การบัญชีเพื่อการจัดการ
(๔) การจัดทําแผนงบประมาณ
(๕) การจัดทําโครงการ
๓.๔.๑.๓ การกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
(๑) กระบวนการทํางานของการปฏิบตั ิการคลังสินค้า
(๒) การตรวจสอบปัญหา
(๓) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๔) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๕) การประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
(๖) หลักการจัดทํามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๗) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(๘) การแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน
๓.๔.๑.๔ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การจัดการทรัพยากรบุคคล
(๒) แผนธุรกิจของหน่วยงาน
(๓) หลักการในการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
(๔) กระบวนการทํางานของการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๕) การเขียนคําพรรณนางาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
๓.๔.๒ ความสามารถ

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เทคนิคการสัมภาษณ์
การกําหนดศักยภาพของบุคลากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการให้คําปรึกษา
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทําดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน
หลักการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เทคนิคการให้คําปรึกษา
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การบริหารงานในการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๑) การกําหนดมาตรฐานคลังสินค้า
(๒) การกําหนดมาตรฐานกิจกรรมในคลังสินค้า
(๓) การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(๔) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติการคลังสินค้า
(๕) การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๓.๔.๒.๒ การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๑) การจัดทํางบประมาณประจําปี
(๒) การควบคุมการใช้งบประมาณ
๓.๔.๒.๓ การกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
(๑) การตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงาน
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
(๔) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต
๓.๔.๒.๔ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การวางแผนบุคลากร
(๒) การพัฒนาบุคลากร
(๓) การพนักงานสัมพันธ์
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นผู้นํา มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทัศนคติเชิงบวก
มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

