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เอกสารแนบทา้ยตําแหนง่ที่เปิดรับตามประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2559 

 

ผู้ชํานาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ ประจําสํานักพัฒนาวชิาการและจัดการความรู ้  (อัตราว่าง 1 อัตรา) 
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยสรุป 

 เป็นทีมงานหลักของสํานักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ให้บรรลุพันธกิจ ตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด และบริหารโครงการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพ 

 สนับสนุนการสร้างและจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือการทํางานหลักของส่วนงานต่าง ๆ รวมไปถึงร่วมสนับสนุนการจัดการ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

คุณสมบัติ 

 อายุ 30 ปีข้ึนไป 

 วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ พัฒนาสังคม 
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 มีความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานด้านสุขภาพหรือสังคมไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ ในด้าน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จับประเด็นเนื้อหาสาระท่ีหลากหลายเชิงสังคม และ/หรือ ทํางานด้านพัฒนานโยบาย 

 หากมีประสบการณ์หรือผลงานในการทํางานวิชาการ การจัดการวิจัย การจัดการความรู้ และการทํางานกับเครือข่ายวิชาการท้ังในและ
นอกสถาบันวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 มีความสามารถและประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

 มีความสามารถวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพหรือสังคม 

 มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
 

หัวหน้างานพัสดุ (อัตราว่าง 1 อัตรา) 
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยสรุป 

 เป็นทีมงานหลักของสํานักอํานวยการรับผิดชอบตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด และบริหารโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

 รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบการจัดซ้ือ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุของสํานักงาน 

 รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบควบคุมพัสดุของสํานักงาน และตรวจรับ-การจ่ายพัสดุประจําปีให้มีประสิทธิภาพ 

 จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพัสดุเพ่ือให้การทํางานด้านพัสดุ มีข้อมูลท่ีถูกต้อง 
คุณสมบัติ 

 อายุ 30 ปีข้ึนไป 

 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน บริหาร  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 มีความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารงานพัสดุไม่น้อยกว่า 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท 
และไม่น้อยกว่า10 ปีสําหรับวุฒิปริญญาตร ี

 หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 มีความสามารถในการสรุปประเด็นและเขียนงานรายงานต่าง ๆ ได้ดี 

 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 


