่ สน
ิ ค้า
แนวทางในการบริหารงานขนสง
ิ ธิภาพ และลดต้นทุน
เพือ
่ เพิม
่ ประสท

ปั จจุบนั การขนส่ งหรื อนาสิ นค้าเพื่อส่ งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยการขนส่ งสิ นค้า
มี ท้ งั รถของบริ ษ ัท เอง และรถที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจากภายนอก (outsource) เพื่ อ ส่ ง สิ น ค้า ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ต้ งั ไว้ แต่ปัญหาด้านการขนส่ งมีหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาเรื่ องรถขนส่ ง เรื่ องพนักงาน
ขับรถ เรื่ องต้นทุนค่าใช้จ่ายขนส่ งในแต่ละเที่ยว การให้บริ การ สิ นค้าเสี ยหาย ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ หากไม่มีการบริ หาร
จัดการให้ดี จะทาให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุน เป็ นอย่างมาก ดังนั้นหลักสู ตร “แนวทางในการบริหารงานขนส่ง
สินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน” เป็ นอีกหลักสู ตรหนึ่ งที่จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุม
และบริ หารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ และลดปั ญหาด้านต่างๆ และทราบถึ ง
ต้นทุนในการขนส่ งแต่ละเที่ยวเพื่อบริ การจัดการ รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ ง เพื่อให้ส่งมอบสิ นค้า
ได้ทนั ตามกาหนด และการเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า















วัตถุประสงค์ / สิ่ งที่คณ
ุ จะได้รบั
ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าและขัน้ ตอนในการขนส่งทัง้ ก่อนรับมอบและส่งมอบ
ทราบถึงแนวทางในการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง
ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มอื ในการปฎิบตั งิ านให้กบั พนักงานขับรถ
ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทนั ตามกาหนดเวลา
ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาทีถ่ ูก
และการบริหารจัดการ
ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน
การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จา่ ยในแต่ละประภท และการจัดทาใบคุม
ทราบถึงหลักและแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเทีย่ วเพื่อทราบต้นทุน
แนวทางในการประเมินขนส่งทัง้ ภายในและภายนอก
ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านขนส่ง KPI ตามระบบ ISO
หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ทราบถึงปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขทีถ่ ูกต้อง
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
ความหมาย และความสาคัญของการขนส่ งสิ นค้า
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การควบคุมพนักงานขนส่ งสิ นค้า และการส่ งงาน
การจัดทาคู่มือในการปฏิบตั ิงานขนส่ ง
แนวทางในการจัดสายรถขนส่ งเพื่อให้ทนั ตามกาหนด
การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบตั ิงาน
วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งเพื่อลดต้นทุน
o การขนส่ งกรณี ปกติ
o การขนส่ งกระทันหัน
o การขนส่ งกรณี พิเศษ
การจัดทาใบคุมและรู ปแบบใบคุม ในการขนส่ งสิ นค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเพื่อส่ งมอบเอกสารให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคัดเลือกหา Outsource การบริ หารการจัดการ และการทาสัญญา
การตรวจเช็คสิ นค้าก่อนการรับมอบ-ส่ งมอบ และการติดตามงาน
แนวทางในการประเมินขนส่ ง และการจัดทารายงานค่าใช้จ่ายขนส่ งประเภทต่างๆ
เพื่อทราบต้นทุนในแต่ละเที่ยว
แนวทาง และหลักในการคิดและคานวณต้นทุนค่าขนส่ งในแต่ละเที่ยวในทุกจังหวัด ทุกอาเภอเพื่อทราบ
ต้นทุนในการขนส่ งแต่ละเที่ยว
การวัดประสิ ทธิ ภาพขนส่ งและการทา KPI ตามระบบ ISO พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด
ปั ญหาและแนวทางในการปั องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับผู้เข้ำอบรมสัมมนำ
เจ้า หน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายให้ค วบคุ ม ดู แ ลขนส่ ง หรือ ผู้ท่ี ก าลัง ได้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้ท าหน้ า ที่
ควบคุมดูแลขนส่ง ผูบ้ ริหารองค์กรที่ต้องการทราบแนวทางในการปฏิบตั งิ านขนส่งเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
กระบวนการ และวิธกี ารทางานขนส่งให้มปี ระสิทธิภาพ
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วิทยากร : อาจารย์นนทพ ัฒน์ โพธี
กาหนดการ : เดือนมกราคม – ธ ันวาคม 2565
ั
สถาทีก
่ ารจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ภายในองกร์ของท่า (In-house),
ระบบออนไลน์
ั
** หล ักสูตรการจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ครึง่ ว ัน และเต็มว ัน**

หมายเหตุ - สอบถามราคาในการจัดฝึ กอบรมสัมนาได้ที่ บริ ษทั จีทอล์ค จากัด โทร. 089-7990890 ,
Line.Photee2511
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