ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 14 / 2565
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ (เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี 7)
ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานในตาแหน่งหัวหน้ า ฝ่ าย
บัญชี และงบประมาณ (เจ้ าหน้ าที่ การเงินและบัญชี 7) สังกัดฝ่ ายบัญชี และงบประมาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จำนวน 1 อัตรำ
หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบ
1. จัดทาแผนการดาเนินงานด้ านบัญชีและงบประมาณ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของโรงพยาบาล
2. ด าเนิ น การ ควบคุม ก ากับ ดูแ ล ตรวจสอบด้ า นบัญ ชี ง บประมาณ เอกสารด้ านการรั บ เงิ น ใบส าคัญ เบิ ก จ่ า ย
ทังเงิ
้ นงบประมาณและนอกงบประมาณ งานบัญชีสินทรั พย์และโครงการ รวมถึงการปิ ดบัญชีและจัดทารายงาน
งบการเงินต่างๆ ของโรงพยาบาล
3. กากับดูแล ตรวจสอบความถูกต้ องของการปฏิบตั ิงานในฝ่ าย ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
4. ควบคุมดูแล บริ หารงานบุคคลในฝ่ าย ในเรื่ องต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม ระเบียบข้ อบังคับและคาสัง่ ของสภากาชาดไทย
5. เป็ นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็ นตัวแทนประสานงานกับหน่วยงานอื่น
6. งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
2. ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ขึ ้นไป
4. มีความรู้ เรื่ องระบบบัญชีงบประมาณ ศึกษาติดตาม ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร ทางการบัญชีตลอดเวลา
5. มีความรู้ ในหลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
6. มีประสบการณ์ การทางานด้ านบัญชี และ/หรื อการเงิ น หรื อเคยดารงตาแหน่งหัวหน้ างาน ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
บัญชีหรื อการเงิน มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
7. มีความเป็ นผู้นา และมีบคุ ลิกภาพ มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
8. มีส มรรถนะด้ านการบริ ห าร: มีวิสัย ทัศน์ เชิ งกลยุท ธ์ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง
มีความสามารถด้ านการสื่อสาร การสอนงานที่สร้ างแรงจูงใจ และสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
9. หากเป็ นเจ้ าหน้ าที่ สภากาชาดไทย ต้ องดารงตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ไ ม่ต่ากว่า ระดับ 6 ในกรณี ระดับ 6 ต้ องดารง
ตาแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานบัญชี หรื องานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า
1 ปี
10.มีความสามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้ อมูลทางบัญชีการเงินได้ เป็ นอย่างดี

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. สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ ทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรี ยน หรื อใบอนุมัติจ ากสภามหาวิทยาลัย ฯ
ทังใน
้ ระดับ ป.ตรี และ ป.โท หรื อสูงกว่า
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
- เอกสารแนะนาตัว CV/ประวัติการทางาน/หนังสือรั บ รองการทางาน/ประสบการณ์ การท างาน/
ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ ามี)
- เอกสารการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ความรู้ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

