ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 13 / 2565
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่งหัวหน้ าศูนย์กฎหมาย
สังกัด ศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์ รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานในตาแหน่งหัวหน้ า ศูนย์กฎหมาย
สังกัดศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรำ
หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์กฎหมายให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และแผนงานของโรงพยาบาล
2. ดาเนินการ ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบงานบริ การด้ านกฎหมาย ได้ แก่ งานสัญญา งานด้ านระเบียบและกฎหมาย
งานที่เกี่ยวกับคดีความของโรงพยาบาล และงานด้ านวินยั ในการตรวจสอบและรักษาวินยั ของบุคลากร
3. ดาเนินงานด้ านวิชาการ เช่น จัดทาหนังสือ/คูม่ ือ/ระเบียบฯต่างๆ ให้ คาแนะนาปรึ กษา ร่ วมแก้ ปัญหา ตอบข้ อหารื อให้ กบั
หน่วยงาน ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง/เสนอแนะและปรับปรุ งระเบียบที่ใช้ อยู่ให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับแนวทางราชการ
และเป็ นวิทยากรให้ กบั หน่วยงานต่างๆ
4. กากับดูแล มอบหมาย ติดตามงาน และพัฒนางานภายในหน่วยให้ เป็ นไปตามแผนและแนวทางการปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
5. ควบคุมดูแล บริ หารงานบุคคลภายในศูนย์ให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับและคาสัง่ ของสภากาชาดไทย
6. เป็ นคณะกรรมการต่างๆทังในโรงพยาบาลและในสภากาชาดไทย
้
7. งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต หรื อระดับปริ ญญาโทด้ านกฎหมายขึ ้นไป
ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
อายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ขึ ้นไป
มีป ระสบการณ์ ก ารท างานในด้ านกฎหมาย เช่ น งานคดี งานสัญ ญา หรื องานให้ คาปรึ ก ษาทางกฎหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความรู้ และประสบการณ์ ทางานในด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้ องถิ่น รั ฐวิสาหกิจ
หรื อองค์กรอื่นใดที่ใช้ พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐ หรื อระเบียบพัสดุ
มีความเป็ นผู้นา และมีบคุ ลิกภาพ มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
มีสมรรถนะด้ านการบริ หาร : มีวิสยั ทัศน์ เชิ งกลยุทธ์ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถด้ านการสื่อสาร การสอนงานที่สร้ างแรงจูงใจ และสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
หากเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย
 ต้ องดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ในระดับ 6 มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ิงานด้ านกฎหมาย หรื อ
งานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ (เพิ่มเติม)
 มีความรู้ ความเข้ าใจในระบบงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย
 มีความสามารถในการทา PowerPoint Presentation ได้ และสามารถใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ ได้
กำรติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทังหมดผ่
้
าน http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob
หรื อติดต่อยื่ นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้ วยตนเองที่ ห้ องงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคล
ตึกผ่าตัดเก่า111 ตัง้ แต่ บัดนีเ้ ป็ นต้ นไป ระหว่ ำงเวลำ 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-2256-4408 , 0-2256-5048
เอกสำรที่ต้องนำมำยื่นในกำรสมัครงำน
1. รู ปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา จานวน 1 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
3. สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรี ยน หรื อใบอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยฯ
4. เอกสารสาคัญแบบ สด.8 หรื อแบบ สด.43 (กรณีเพศชาย)
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
6. หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)
7. เอกสารประกอบการพิจารณา อื่น ๆ
- เอกสารแนะนาตัวCV/ประวัติการทางาน/หนังสือรับรองการทางาน/ประสบการณ์ การทางาน/ผลงาน
ที่ผ่านมา (ถ้ ามี)
- เอกสารการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ความรู้ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

