ลักษณะงาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่ งผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนองค์ กร
งานหลักของตาแหน่ ง
ศึกษา วิเคราะห์ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานทางธุรกิจ และประสานงานด้ านข้ อมูล พิจารณา
เสนอแนะเกี่ ยวกับนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ตลอดจนร่ ว มกับ
ผู้บัง คับ บัญ ชาจัดท าแผนต่างๆ ของบริ ษัท ฯ ตามกฎ ระเบี ยบ และหลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องและตามกรอบ
ระยะเวลาที่ กาหนด ดาเนินการติดตามและประเมิ นผลงานตามแผนงานเพื่ อ เสนอต่อ ผู้บงั คับบัญชา และ
ผู้จดั การใหญ่ รับผิดชอบงานในแผนกฯ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
เป้ าหมาย
เพื่อจัดทาแผนงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท และสามารถติดตามและประเมินผล
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทฯ
ลักษณะงาน
งานจัดทาแผนองค์ กร
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานทางธุรกิจ และประสานงานด้ านข้ อมูล พิจารณา
เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อจัดทาแผนธุรกิจ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ติดตามความคื บหน้ าการดาเนินงานตามแผนงาน และประสานงานในการรวบรวมข้ อมูลและ
ประมวลผล เพื่อรายงานแก่ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้จดั การใหญ่ โดยจัดทาเป็ น รายไตรมาส หรื อตามนโยบายของ
ผู้จดั การใหญ่
3. จัดประชุมเพื่อทาแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี
4. จัดประชุมเพื่อทาแผนระยะสัน้ หรื อแผนระยะยาว ตามความเหมาะสม
งานรายงานงบลงทุน
1. จัดประชุมแผนปฏิบตั กิ ารรายจ่ายเพื่อการลงทุนประจาปี
2. จัดทารายงานเป้าหมายประจ าปี และการดาเนินงานรายเดื อนเสนอต่อส านักงานพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.)
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งานด้ านบริหารบุคลากร
1. ร่วมกับผู้บงั คับบัญชาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในตาแหน่งงาน
2. ร่ วมกับผู้บงั คับบัญชาวางแผนความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กับพนักงานไม่ว่าจะเป็ นการเลื่อน
ตาแหน่งและการโอนย้ ายงาน
3. ร่ วมกับผู้บงั คับบัญชากาหนดเป้าหมายการทางานของหน่วยงานพร้ อมทัง้ ติดตามการทางาน
ประเมินผลงาน และให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
4. ร่วมกับผู้บงั คับบัญชาวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดาเนินการตามแผนและติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากร
5. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตขิ องตาแหน่ งงาน
การศึกษา
สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขาการบริ หารธุรกิจ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
หรื อในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจของตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
1. มีประสบการณ์ในงานด้ านการจัดทาแผนองค์กรอย่างน้ อย 2 – 3 ปี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทางานกับหน่วยงานภาครัฐ หรื อมีความเข้ าใจในการทางานกับหน่วยงาน
ภาครัฐจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
คุณสมบัตอิ ่ ืนๆ ที่จาเป็ น
1. มี ภ าวะความเป็ นผู้นา มี ม นุษยสัม พันธ์ ที่ดี และบุคลิกเหมาะสมในการติด ต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2. มีวิสยั ทัศน์ ในการสร้ างและพัฒนาองค์กรเป็ นอย่างดี มีความมุง่ มัน่ ในการทางานสูง
3. มีทกั ษะในการวางแผนปฏิบตั งิ าน
4. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ ไขปัญหาและตัดสินใจ
5. ทักษะในการนาเสนองาน (Presentation)
6. มีความเป็ นผู้นา และ สามารถทางานเป็ นทีมได้
7. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี (MS Office)
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ลักษณะงาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่ งผู้จัดการแผนกบริหารตัวแทนจาหน่ าย
งานหลักของตาแหน่ ง
สรรหาตัวแทนจ าหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้ การสนับสนุนในด้ านการ ฝึ กอบรมตัวแทน
จาหน่ายให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ ้ง เพื่อให้ ตวั แทนจาหน่ายสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงดูแล ให้ ความช่วยเหลือ และคาแนะนาแก่ตวั แทนจาหน่าย ตลอดจนติดตามการทางาน พร้ อมทัง้
ประเมินผลงานและศักยภาพของตัวแทนจาหน่ายที่ได้ สรรหามา วิเคราะห์ยอดขายแต่ละเดือนเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ในการ
บริหารตัวแทนจาหน่าย
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ได้ ตวั แทนจาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจลึกซึ ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
สามารถทาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ อย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้
ลักษณะงาน
งานด้ านการบริหารตัวแทนจาหน่ าย
1. สรรหาตัวแทนจาหน่าย ประเมินคุณสมบัติ ศักยภาพ และแผนการตลาดของตัวแทนจาหน่าย
2. ฝึ กอบรมและให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ รวมถึง แนวทางการแก้ ปัญ หาต่า งๆ แก่ตัว แทน
จาหน่าย
3. ช่วยเหลือตัวแทนจาหน่ายกาหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสม สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาด
4. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตัวแทนจาหน่าย
5. แก้ ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ ้นอันจะส่งผลกระทบต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
6. รายงานผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ตา่ งๆ ต่อผู้บงั คับบัญชา
7. เข้ าร่ วมและให้ ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
8. ให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผ้ ทู ี่สนใจ และดูแลลูกค้ าที่เข้ ามาติดต่อ
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งานด้ านบริหารบุคลากร
1. ร่วมกับผู้บงั คับบัญชาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในตาแหน่งงาน
2. ร่ วมกับผู้บงั คับบัญชาวางแผนความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กับพนักงานไม่ว่าจะเป็ นการเลื่อน
ตาแหน่งและการโอนย้ ายงาน
3. ร่ วมกับผู้บงั คับบัญชากาหนดเป้าหมายการทางานของหน่วยงานพร้ อมทัง้ ติดตามการทางาน
ประเมินผลงาน และให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
4. ร่วมกับผู้บงั คับบัญชาวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดาเนินการตามแผนและติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากร
5. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตขิ องตาแหน่ งงาน
การศึกษา
สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขาบริ หารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หรื อในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจของตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
1. ประสบการณ์ด้านการขาย หรื อการบริการอย่างน้ อย 5 ปี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัตอิ ่ ืนๆ ที่จาเป็ น
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในระดับดีเลิศ
2. มีทกั ษะในการเจรจาต่อรอง และการเจรจาโน้ มน้ าวชักจูง
3. มีความเป็ นผู้นา มีทกั ษะในการตัดสินใจและการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
5. มีความสามารถในการสื่อสาร การนาเสนองาน และการประสานงาน
6. มีความสามารถในการทางานภายใต้ ความกดดัน
7. มีทกั ษะด้ านคอมพิวเตอร์
9. มีความสนใจศึกษาเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรี ยนรู้เร็ว

4

เลขทีใบสมั คร…...............

ใบสมัคร

รู ปถ่ าย

ตําแหน่ งผูจ้ ัดการแผนกฯ
ตําแหน่ งทีสมัคร............................................................................เงินเดือนทีคาดหวัง.................................................

1. รายละเอียดส่ วนตัว
ชือ – นามสกุล
ชือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วั น/ เดือน/ ปี เกิด
อายุ
ทีอยู่ปัจจุบ ั น (ตามสําเนาทะเบียนบ้าน)

ปี

สัญชาติ

ศาสนา

สถานทีติดต่อทีสะดวกและรวดเร็ ว
โทรศัพท์ (บ้ าน)
โทรศัพท์ (เคลือนที)
โทรสาร
อีเมล์:
บั ตรประชาชน/ บั ตรข้ าราชการ/ บั ตรพนั กงานรัฐวิสาหกิจ เลขที
ออกให้ โดย
วั นออกบั ตร

โทรศัพท์ (ทีทํ างาน)

วั นหมดอายุ

2. รายละเอียดครอบครัว
สถานภาพ
O โสด
คู่สมรส ชือ – นามสกุล
วั น/ เดือน/ ปี เกิด
อายุ
จํ านวนบุตร
ทีอยู่ปัจจุบ ั น (ตามสําเนาทะเบียนบ้าน)

O สมรส
ปี

สัญชาติ

O อืนๆ
ศาสนา

สถานทีติดต่อทีสะดวกและรวดเร็ ว
สถานทีทํ างาน
ตํ าแหน่ง
แผนก/ฝ่ าย
โทรศัพท์ (บ้ าน)
โทรศัพท์ (เคลือนที)
โทรสาร
อีเมล์:
บั ตรประชาชน/ บั ตรข้ าราชการ/ บั ตรพนั กงานรัฐวิสาหกิจ เลขที
ออกให้ โดย
วั นออกบั ตร
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โทรศัพท์ (ทีทํ างาน)

วั นหมดอายุ

3. ความคิดเห็นผูส้ มัคร
. สาเหตุทีสนใจร่ วมงานกั บบริ ษ ั ทไทยแลนด์ พริ วิเลจ คาร์ ด จํ ากัด

. คุณสมบั ติของท่านข้ อใดทีท่านคิดว่ าเหมาะสมกั บตํ าแหน่งงานทีสมั คร

. ท่านมีเครื อข่ายใดทีคิดว่ าสามารถอํ านวยประโยชน์ให้ก ั บTPC ได้

. ความคิดเห็นอืนๆ

4. รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อืนๆ ระบุ.......................

ชือสถานศึกษา/ประเทศ
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ปี ทีสํ าเร็จการศึกษา

วุฒิการศึ กษาทีได้ รับ

5. การฝึ กอบรม /ดูงาน
หลักสู ตร

สถาบัน

ระยะเวลาการอบรม

6. ความสามารถทางภาษา
ภาษา
. อั งกฤษ
2.
3.

ฟัง

พูด

อ่ าน

เขียน

โปรดระบุ
พอใช้
ดี
ดีมาก

7. ความสามารถพิเศษ

8. สุ ขภาพปัจจุบัน
O ใบตรวจสุ ขภาพจากแพทย์ แผนปั จจุบ ั นชั น
O ในกรณีทีท่านมีโรคประจํ าตั ว โปรดระบุ.....................................

9. ประวัติการทํางาน
ระหว่ างปี พ.ศ.

ชือนายจ้ าง/ บริ ษัท

ตําแหน่ งสุ ดท้ าย
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เงินเดือนสุ ดท้าย

เหตุผลทีลาออก

10. ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
. ชือองค์ กรทีปฏิบ ั ติงาน (ในประเทศ)และหน้าทีรับผิดชอบ

. ชือองค์ กรทีปฏิบ ั ติงาน (ต่างประเทศ) และหน้าทีรับผิดชอบ

11. ผลงานทีเด่นชัด
รายละเอียดผลงาน

12. บุคคลอ้างอิง (สามารถติดต่อสอบถามได้)
ชือ - สกุล

หน่วยงาน

ตํ าแหน่ง
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โทรศัพท์

13. การรั บรองคุณสมบัติของผู ้สมัคร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองคุณสมบั ติของข้ าพเจ้ าดั งต่อไปนี- :
. มีร่างกายสมบูรณ์ และสุ ขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบไม่ทุพพลภาพ ไม่
เป็ นโรคติดต่ออั นตรายและโรคอั นสังคมรังเกียจ ไม่เป็ นโรคพิษสุ ราเรื อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ มีสติสัมปชัญญะปกติ
ไม่เป็ นผู ้ หมกหมุ่นในการพนั น ไม่เป็ นผู ้ มีหนี สิ นล้ นพ้ นตั ว
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เคยถูกจํ าคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอั นได้ กระทํ าโดยประมาท ไม่เป็ นบุคคลทีหลบหนี
คดีอาญา หรื อหลบหนีทีคุมขัง และไม่มีประวั ติเสื อมเสี ย
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เคยต้ องคํ าพิพากษาหรื อคํ าสั งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะรํ ารวยผิดปกติ หรื อมีทรัพสิย์น
เพิมขึ นผิดปกติ
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เคยต้ องคํ าพิพากษา หรือคํ าสังของศาลให้ทรัพย์ สินตกเป็ นของแผ่นดิน เพราะรํ ารวยผิดปกติ หรื อมีทรัพย์สิน
เพิ มขึ นผิดปกติ
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. สามารถทํ างานให้บริ ษ ั ทฯ ได้ เต็มเวลา
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เป็ นผู ้ด ํ ารงตํ าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้าทีของพรรคการเมือง
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เป็ นข้ าราชการซึ งมีตํ าแหน่ง หรือเงินเดือนประจํ า รวมทั งข้ าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบว
ง กรม
หรื อทบวงการเมือง ซึ งมีฐานะเทียบเท่าพนั กงานส่ วนท้ องถิ น รวมทั งนครหลวง หรื อดํ ารงตํ าแหน่งใน
ทางการเมือง
รวมทั งสมาชิกสภาท้ องถิ น และผู ้ บริ หารท้องถิ น
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เป็ นผู ้ เคยถูกลงโทษทางวิ น ัย ถึงต้ องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การบริ หารส่ วนท้ องถิ น
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
. ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้าทีของพรรคการเมือง
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
13.10 ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
13.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากงาน เพราะทุจริ ตต่อหน้าที
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
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13.12 ไม่เป็ นผู ้ อยู่ในระหว่างถูกพั กราชการ หรื อถูกสั งพั กงาน
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
13.13 อยู่ในระหว่างการตั งกรรมการสอบสวนความผิด วิน ั ยหรื อเป็ นผู ้ เคยถูกลงโทษทางวิน ั ย หรื อโทษทีกําหนดไว้
ในระเบียบ ข้ อบั งคั บให้ออกปลดออก หรื อไล่ออก จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ ภาคเอกชน หรื ออยู่
ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดทีได้ กระทํ าโดยประมาท
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้อความทีกรอกในใบสมั ครนี เป็ นความจริ ง ครบถ้ วน และถูกต้อง หากไม่ เป็ นความจริงให้ ถื อเป็ น
เหตุทีจะบอกเลิกสั ญญาจ้ างได้

ลายมือชือผู ้ สมั คร...................................................................
(................................................................)
วั นที................./.........................../....................

ในกรณีเนื อทีในการกรอกข้ อความในหัวข้ อใดไม่ เพียงพอ โปรดแนบเอกสารเพิมเติม
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