ประกาศสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ด้วย สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 7 อัตรำ
ประกอบด้วย
1. ด้ำนนักจัดกำรงำนทั่วไป
จำนวน 2 คน
2. ด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
จำนวน 2 คน
3. ด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 คน
4. ด้ำนวิชำกำรสำธำรณสุข
จำนวน 2 คน
เวลำปฏิบัติรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000-22,000 บำท (อัตรำ
ค่ำจ้ำงพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์)
1. ด้านนักจัดการทั่วไป
คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
(1) วุฒิปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกันทุกสำขำวิชำ
(2) มี ค วำมรู้ ด้ ำ นสำธำรณสุ ข และทั ก ษะด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ สำมำรถใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Offices ได้เป็นอย่ำงดี
(3) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
(4) ต้องเป็นแรงงำนไทยและเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำย
(5) อำยุไม่น้อยกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
(6) มีควำมประพฤติดี มีกริยำ วำจำสุภำพ และแต่งกำยเรียบร้อย
(7) เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
รำยละเอียดกำรจ้ำง
(๑) กำรศึกษำ วิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สถิติ กำรรำยงำน
(๒) ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน กำรติดต่อนัดหมำย
(๓) เตรี ย มกำรส ำหรับกำรประชุม จดบั น ทึก และเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุมทำง
วิชำกำรและ รำยงำนอื่นๆ
(๔) ติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมติ ที่ ป ระชุ ม หรื อ ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมค ำสั่ ง
ผู้อำนวยกำรหรือรองผู้อำนวยกำร
(๕) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรควบคุม และกำรบริหำรงำนเช่น งำนสำรบรรณ งำบริหำร
ทรัพยำกร งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนเอกสำร งำนสัญญำ เป็นต้น
(๖) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหำร
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-22. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
(1) วุ ฒิ ป ริ ญ ญำตรี หรื อ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโท ที่ มี ค วำมรู้ ด้ ำ นสำธำรณสุ ข และทั ก ษะด้ ำ น
คอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft Offices ได้เป็นอย่ำงดี
(2) มีควำมรู้ในระบบบริกำรสำธำรณสุข กำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
(3) มีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ One

page, Power point

และ

Infographic

(4) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
(5) ต้องเป็นแรงงำนไทยและเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำย
(6) อำยุไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี
(7) มีควำมประพฤติดี มีกริยำ วำจำสุภำพ และแต่งกำยเรียบร้อย
(8) เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
รำยละเอียดกำรจ้ำง
(๑) จัดทำแผนปฏิบัติกำรระบบบริกำรปฐมภูมิ พ.ศ. 2561 และพ.ศ.2561-2564
(๒) แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว พ.ศ.
2561-2569
(๓) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
(๔) นำเสนอรำยงำนใน รูปแบบ One page, Power point และ Infographic
(๕) ช่วยรวบรวม วิเครำะห์ และประมวลนโยบำยของรัฐบำลและสถำนกำรณ์ในมิติต่ำงๆ
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจกำรเมือง สังคม และสุขภำพ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประเมินสถำนะสุขภำพของคนไทย
(6) ช่วยรวบรวม วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรในระบบปฐมภูมิ ใน
ประเทศไทย และต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรจัดทำข้อเสนอและแนวทำงกำรดำเนินงำน
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนระบบปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว
(8) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อรำยงำนในต่อคณะอนุกรรมกำรขั บเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบสำธำรณสุข ด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ ส่ งเสริ มสุ ขภำพป้ องกั นโรค แพทย์ แผนไทย และศู น ย์ ก ลำงด้ ำ น
กำรแพทย์ และคณะกรรมกำรขับ เคลื่ อนและปฏิ รู ปกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ นคณะที่ ๔คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุข
(9) ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข
(10) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหำร เพื่อ ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลใน
พื้นที่ต่อไป
(11) จัดทำรำยงำนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ One page, Power point และ
Infographic

(12) จัดทำหนังสือรำชกำรเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญ ชำ หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำน
ภำยนอก
/(14)
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-3(13) บริ ห ำรกำรจั ด ประชุ ม ของกลุ่ ม อ ำนวยกำร ยุ ท ธศำสตร์ แ ละประเมิ น ผล ได้ แ ก่
ประสำนงำน รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสำรในกำรประชุม กำรจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
กำรประสำนด้ำนสถำนที่และอำหำรในกำรประชุม จดรำยงำน สรุปรำยงำนกำรประชุม และจัดพิมพ์รำยงำน
กำรประชุม และจัดส่งรำยงำนกำรประชุม
(14) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรธุรกำรทั่วไป กำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตเอกสำร
กำรจัดกำรด้ำนพัสดุ และกำรประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ
(15) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหำรและงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
3. ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
(1) วุฒิปริญญำตรี หรือวุฒิปริญญำโท ทำงคอมพิวเตอร์หรือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(2) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
(3) ต้องเป็นแรงงำนไทยและเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำย
(4) อำยุไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี
(5) มีควำมประพฤติดี มีกริยำ วำจำสุภำพ และแต่งกำยเรียบร้อย
(6) เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
รำยละเอียดกำรจ้ำง
(๑) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลระบบบริกำรปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ำยบุคลำกร
เครือข่ำยสุขภำพระดับอำเภอ
(๒) ประสำนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
(๔) ตรวจสอบดู แ ลบ ำรุ ง รั ก ษำและบริ ห ำรจั ด กำรระบบฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๕) ทำหน้ำที่ในกำรเขียนคำสั่งประมวลผลกำรเละปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง
แม่นยำและทันสมัย
(๖) ตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ คอมพิว เตอร์แม่ข่ำย
บริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยในกำรควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งำนและกำร
เข้ำถึงข้อมูล
(๗) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหำร
4. ด้านวิชาการสาธารณสุข
คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
(1) วุ ฒิ ป ริ ญ ญำตรี หรื อ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโท ที่ มี ค วำมรู้ ด้ ำ นสำธำรณสุ ข และทั ก ษะด้ ำ น
คอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft Offices ได้เป็นอย่ำงดี
(2) มีควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนกำกับและติดตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
(3) มีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ One page, Power point และ
Infographic

(4) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
/(5) ต้อง...
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(5) ต้องเป็นแรงงำนไทยและเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำย
(6) อำยุไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี
(7) มีควำมประพฤติดี มีกริยำ วำจำสุภำพ และแต่งกำยเรียบร้อย
(8) เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
รำยละเอียดกำรจ้ำง
(1) พัฒนำและจัดทำมำตรฐำนระบบบริกำรปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
(2) สนับสนุนทรัพยำกรสำหรับกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
(3) พัฒนำระบบเครือข่ำยสุขภำพระดับอำเภอ และเครือข่ำยบุคลำกรในระบบปฐมภูมิ
(4) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
(5) นำเสนอรำยงำนใน รูปแบบ One page, Power point และ Infographic
(6) ช่วยรวบรวมกำรจัดทำเกณฑ์คุณภำพและกำรประเมิน ระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอ
ครอบครัว
(7) ช่วยพัฒนำเครือข่ำยสหวิชำชีพ เครือข่ำยสุขภำพระดับอำเภอ
(8) ช่วยรวบรวมข้อมูลกำรสนับสนุนทรัพยำกร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
(9) ช่ว ยวำงแผนและพัฒ นำกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่นักศึกษำแพทย์เพื่อเรียนแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัว
(10) ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบปฐมภูมิและต่อผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข
(11) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้ บริหำร เพื่อใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลใน
พื้นที่ต่อไป
(12) จัดทำรำยงำนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ

One

page, Power

point

และ

Infographic

(13) จัดทำหนังสือรำชกำรเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำน
ภำยนอก
(14) บริหำรกำรจัดประชุม ได้แก่ ประสำนงำน รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสำรในกำร
ประชุม กำรจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม กำรประสำนด้ำนสถำนที่และอำหำรในกำรประชุม จด
รำยงำน สรุปรำยงำนกำรประชุม และจัดพิมพ์รำยงำนกำรประชุม
(15) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรธุรกำรทั่วไป กำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตเอกสำร
กำรจัดกำรด้ำนพัสดุ และกำรประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มกำกับติดตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
(16) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหำรและงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
1. การรับสมัคร
1.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ติ ด ต่ อ ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ได้ที่ งำนพั ส ดุ กลุ่ ม บริ ห ำรทั่ ว ไป
กลุ่ มภำรกิจ ด้ำนอำนวยกำร ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ชั้ น 4 อำคำร 6 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม
2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร ติดต่อที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1547
และ 0 2590 1548
/1.2 หลักฐำน...

-51.2 หลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
1.2.1 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
1.2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ชุด
1.2.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ชุด
1.2.4 สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ หรือ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรง
กับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด
1.2.5 สำเนำเอกสำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร จำนวน 1 ชุด (ถ้ำมี)
1.2.6 สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล
ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ
1.2.7 ใบรับรองแพทย์
2. กาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
2.1 สอบสัมภำษณ์ในวันที่
1 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้ องประชุมส ำนั กงำนสนั บสนุ นระบบปฐมภูมิ และคลิ นิ กหมอครอบครัว (สปค.) ชั้น 4 อำคำร 4 ตึ ก
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2.2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 เวลำ 15.00 น. ณ สำนักงำน
สนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) ชั้น 4 อำคำร 4 ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 โดยกำร
จัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้
3.2 สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมลำดับคะแนนสอบ
4. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุและต้องทำสัญญำ
จ้ำงตำมที่สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์กำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์

