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ลักษณะงาน และคุณสมบัตเิฉพาะ 

ต าแหน่งผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนองค์กร 
 

งานหลักของต าแหน่ง 

 ศกึษา วิเคราะห์ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ และประสานงานด้านข้อมลู พิจารณา

เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย ตลอดจนร่วมกับ

ผู้ บังคับบัญชาจัดท าแผนต่างๆ ของบริษัทฯ ตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานเพ่ือเสนอต่อผู้ บงัคับบญัชา และ

ผู้จดัการใหญ่ รับผิดชอบงานในแผนกฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือจดัท าแผนงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และสามารถติดตามและประเมินผล

เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

ลักษณะงาน 
 งานจัดท าแผนองค์กร 

 1. ศกึษา วิเคราะห์ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ และประสานงานด้านข้อมลู พิจารณา

เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและเปา้หมายของบริษัทฯ เพ่ือจดัท าแผนธุรกิจ และแผนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 2. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน และประสานงานในการรวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผล เพ่ือรายงานแก่ผู้บงัคบับญัชาและผู้จดัการใหญ่ โดยจดัท าเป็น รายไตรมาส หรือตามนโยบายของ

ผู้จดัการใหญ่ 

 3. จดัประชมุเพ่ือท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี 

 4. จดัประชมุเพ่ือท าแผนระยะสัน้ หรือแผนระยะยาว ตามความเหมาะสม 
 

 งานรายงานงบลงทุน 

 1. จดัประชมุแผนปฏิบตักิารรายจา่ยเพ่ือการลงทนุประจ าปี 

 2. จัดท ารายงานเป้าหมายประจ าปี และการด าเนินงานรายเดือนเสนอต่อส านักงานพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (คสช.) 
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 งานด้านบริหารบุคลากร 

1. ร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาสมัภาษณ์และคดัเลือกผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมในต าแหนง่งาน 

2. ร่วมกับผู้บงัคบับญัชาวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนกังานไม่ว่าจะเป็นการเล่ือน

ต าแหนง่และการโอนย้ายงาน 

3. ร่วมกับผู้บงัคบับญัชาก าหนดเป้าหมายการท างานของหน่วยงานพร้อมทัง้ติดตามการท างาน 

ประเมินผลงาน และให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ทีมงาน 

4. ร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาวางแผนพฒันาบคุลากรรายบุคคลด าเนินการตามแผนและติดตามผลการ

พฒันาบคุลากร 

5. ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บงัคบับญัชามอบหมาย   
 

คุณสมบัตขิองต าแหน่งงาน 
 การศึกษา 

ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ในสาขาการบริหารธุรกิจ การจดัการ รัฐประศาสนศาสตร์ 

หรือในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจของต าแหนง่งาน 
 

 ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  

 1. มีประสบการณ์ในงานด้านการจดัท าแผนองค์กรอย่างน้อย 2 – 3 ปี  

 2. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานไมน้่อยกว่า 1 ปี 

 3. มีประสบการณ์ในการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือมีความเข้าใจในการท างานกับหน่วยงาน

ภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 คุณสมบัตอ่ืินๆ ที่จ าเป็น  

 1. มีภาวะความเป็นผู้ น า มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และบุคลิกเหมาะสมในการติดต่อประสานงานกับ

หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน  

 2. มีวิสยัทศัน์ ในการสร้างและพฒันาองค์กรเป็นอยา่งดี มีความมุง่มัน่ในการท างานสงู 

 3. มีทกัษะในการวางแผนปฏิบตังิาน 

 4. ทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาและตดัสินใจ  

 5. ทกัษะในการน าเสนองาน (Presentation)  

 6. มีความเป็นผู้น า และ สามารถท างานเป็นทีมได้ 

 7. มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office) 
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ลักษณะงาน และคุณสมบัตเิฉพาะ 
ต าแหน่งผู้จัดการแผนกบริหารตัวแทนจ าหน่าย 

 
งานหลักของต าแหน่ง 

สรรหาตวัแทนจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้การสนับสนุนในด้านการ ฝึกอบรมตัวแทน

จ าหน่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์อย่างลึกซึง้ เพ่ือให้ตวัแทนจ าหน่ายสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงดแูล ให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน าแก่ตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนติดตามการท างาน พร้อมทัง้

ประเมินผลงานและศกัยภาพของตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้สรรหามา วิเคราะห์ยอดขายแตล่ะเดือนเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการ

บริหารตวัแทนจ าหนา่ย 
 

เป้าหมาย 

 เพ่ือให้ได้ตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึง้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจน

สามารถท าการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ได้อยา่งถกูต้อง และเป็นไปตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

ลักษณะงาน 
 งานด้านการบริหารตัวแทนจ าหน่าย 

 1. สรรหาตวัแทนจ าหนา่ย ประเมินคณุสมบตั ิศกัยภาพ และแผนการตลาดของตวัแทนจ าหนา่ย 

 2. ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ตัวแทน

จ าหนา่ย 

 3. ชว่ยเหลือตวัแทนจ าหน่ายก าหนดเปา้หมาย และแนวทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด 

 4. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบตังิานของตวัแทนจ าหน่าย 

 5. แก้ปัญหาและอปุสรรค์ท่ีเกิดขึน้อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 

 6. รายงานผลการปฏิบตังิาน รวมถึงปัญหาและอปุสรรค์ตา่งๆ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

 7. เข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการตลาด เพ่ือประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการ

จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 

 8. ให้ข้อมลูผลิตภณัฑ์แก่ผู้ ท่ีสนใจ และดแูลลกูค้าท่ีเข้ามาติดตอ่ 
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 งานด้านบริหารบุคลากร 

1. ร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาสมัภาษณ์และคดัเลือกผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมในต าแหนง่งาน 

2. ร่วมกับผู้บงัคบับญัชาวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนกังานไม่ว่าจะเป็นการเล่ือน

ต าแหนง่และการโอนย้ายงาน 

3. ร่วมกับผู้บงัคบับญัชาก าหนดเป้าหมายการท างานของหน่วยงานพร้อมทัง้ติดตามการท างาน 

ประเมินผลงาน และให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ทีมงาน 

4. ร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาวางแผนพฒันาบคุลากรรายบุคคลด าเนินการตามแผนและติดตามผลการ

พฒันาบคุลากร 

5. ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บงัคบับญัชามอบหมาย   
 

คุณสมบัตขิองต าแหน่งงาน 
 การศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

หรือในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจของต าแหนง่งาน 
 

 ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  

 1. ประสบการณ์ด้านการขาย หรือการบริการอยา่งน้อย 5 ปี 

 2. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานไมน้่อยกว่า 1 ปี 
 

 คุณสมบัตอ่ืินๆ ที่จ าเป็น  

1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการติดตอ่ส่ือสารในระดบัดีเลิศ 

2. มีทกัษะในการเจรจาตอ่รอง และการเจรจาโน้มน้าวชกัจงู 

3. มีความเป็นผู้น า มีทกัษะในการตดัสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

4. มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ 

5. มีความสามารถในการส่ือสาร การน าเสนองาน และการประสานงาน 

6. มีความสามารถในการท างานภายใต้ความกดดนั 

7. มีทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 

9. มีความสนใจศกึษาเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และเรียนรู้เร็ว 
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ใบสมัคร 
ตําแหน่งผูจ้ัดการแผนกฯ 

 

ตําแหน่งทีสมัคร............................................................................เงินเดือนทีคาดหวัง................................................. 

1. รายละเอียดส่วนตัว   

ชือ – นามสกุล  

ชือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

วัน/ เดือน/ ปีเกิด   อายุ                    ปี    สัญชาติ ศาสนา 

ทีอยู่ปัจจุบ ัน (ตามสําเนาทะเบียนบ้าน) 

 

สถานทีติดต่อทีสะดวกและรวดเร็ว 

 

โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (เคลือนที) โทรศัพท์ (ทีทํางาน) 

โทรสาร   อีเมล:์ 

บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เลขที 

ออกให้ โดย ว ันออกบัตร ว ันหมดอาย ุ
 

2. รายละเอียดครอบครัว   

สถานภาพ O โสด O สมรส O  อืน  ๆ

คู่สมรส  ชือ – นามสกุล  

วัน/ เดือน/ ปีเกิด   อายุ                    ปี    สัญชาติ ศาสนา 

จํานวนบุตร 

ทีอยู่ปัจจุบ ัน (ตามสําเนาทะเบียนบ้าน) 

 

สถานทีติดต่อทีสะดวกและรวดเร็ว 

 

สถานทีทํางาน 

ตําแหน่ง แผนก/ฝ่าย 

โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (เคลือนที) โทรศัพท์ (ทีทํางาน) 

โทรสาร   อีเมล:์ 

บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เลขที 

ออกให้ โดย วันออกบัตร ว ันหมดอาย ุ

 
 
 

รูปถ่าย เลขทีใบสมัคร…............... 
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3. ความคิดเห็นผูส้มัคร 

.   สาเหตุทีสนใจร่วมงานกับบริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จําก ัด 

 

 

 

 

 

.   คุณสมบัติของท่านข้อใดทีท่านคิดว่าเหมาะสมกับตําแหน่งงานทีสมัคร 

 

 

 

 

 

.   ท่านมีเครือข่ายใดทีคิดว่าสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับ TPC ได ้

 

 

 

 

 

.   ความคิดเห็นอนืๆ 

 

 

 

 

 
  

4. รายละเอียดการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชือสถานศึกษา/ประเทศ ปีทีสําเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาทีได้รับ 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

อืน  ๆระบุ.......................    
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5. การฝึกอบรม /ดูงาน 

หลักสูตร สถาบัน ระยะเวลาการอบรม 

    

    

    

    

 

6. ความสามารถทางภาษา 

ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน โปรดระบุ 

  . อ ังกฤษ     พอใช้ 

ด ี

ดีมาก 

  2.     

  3.     

 

7. ความสามารถพิเศษ 

   

    

    

    

 

8. สุขภาพปัจจุบัน 

  O  ใบตรวจสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั น  

 O   ในกรณีทีท่านมีโรคประจําต ัว โปรดระบุ..................................... 

    

        

9. ประวัติการทํางาน 

ระหว่างปี พ.ศ. ชือนายจ้าง/ บริษัท ตําแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย เหตุผลทีลาออก 
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10. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

.   ชือองค์กรทีปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหนา้ทีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

.   ชือองค์กรทีปฏิบัติงาน  (ต่างประเทศ) และหน้าทีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผลงานทีเด่นชัด 

รายละเอียดผลงาน 

 

 

 

 

 

 
 

12. บุคคลอ้างอิง  (สามารถติดต่อสอบถามได้) 

ชือ - สกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์
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13. การรับรองคุณสมบัติของผู ้สมัคร 

ข้าพเจ้าขอรับรองคุณสมบัติของข้าพเจ้าดังต่อไปนี :- 

.  มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบไม่ทุพพลภาพ ไม่

เป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคอันสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรือรัง ติดยาเสพติดให้โทษ มีสติสัมปชัญญะปกติ

ไม่เป็นผู ้หมกหมุ่นในการพนัน ไม่เป็นผู้มีหนี สินล้นพ้นตัว 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เคยถูกจําคุก เว ้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ไม่เป็นบุคคลทีหลบหนี

คดีอาญา หรือหลบหนีทีคุมขัง และไม่มีประว ั ติเสือมเสีย 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สิน

เพิมขึ นผิดปกติ 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เคยต้องคําพิพากษา หรือคําสงัของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรํ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สิน

เพิมขึ นผิดปกติ 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  สามารถทํางานให้บริษ ัทฯ ได้เต็มเวลา 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เป็นผู ้ด ํ ารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีของพรรคการเมือง 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เป็นข้าราชการซึงมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา รวมทั งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม 

หรือทบวงการเมือง ซึงมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิน รวมทั งนครหลวง หรือดํารงต ําแหน่งในทางการเมือง 

รวมทั งสมาชิกสภาท้องถิน และผู้บริหารท้องถิน 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษทางวินัย ถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิน 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีของพรรคการเมือง 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

13.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

13.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 
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13.12 ไม่เป็นผู ้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสังพักงาน 

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

13.13 อยู่ในระหว่างการตั งกรรมการสอบสวนความผิด วินัย หรือเป็นผู ้ เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษทีกําหนดไว้

ในระเบียบ ข้อบังคับให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน หรืออยู่

ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เว ้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดทีได้กระทําโดยประมาท  

     (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช่ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีกรอกในใบสมัครนี เป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้อง  หากไม่เป็นความจริงให้ถือเป็น

เหตุทีจะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 
 
 

 

 ลายมือชือผู้สมัคร................................................................... 
 (................................................................)   
 ว ันท.ี................/.........................../.................... 

 
 

 

ในกรณีเนือทีในการกรอกข้อความในหัวข้อใดไม่เพียงพอ โปรดแนบเอกสารเพิมเติม 


