ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 111 / 2565
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่งหัวหน้ างานรักษาความปลอดภัยและจราจร (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป 6)
สังกัดกลุม่ งานบริ หารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานในตาแหน่งหัวหน้ า
รั กษาความปลอดภัยและจราจร (เจ้ าหน้ าที่ บริ หารงานทั่วไป 6) สังกัดกลุ่มงานบริ หารอาคารและสาธารณูปโภค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรำ
หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบ
1. บริ หาร จัดการ งานรักษาความปลอดภัย การจราจร การป้องกันระงับอัคคีภยั
2. ควบคุม กากับ ดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการปฎิบัติงานตาม
ระเบียบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนโยบายจากผู้บริ หาร พร้ อมทังให้
้ คาปรึ กษาและแก้ ไขปั ญหาให้ กบั
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3. บริ หารอัตรากาลัง วางแผนงานพัฒนาบุคลากร นิเทศงานให้ ผ้ ูปฎิบตั ิงานมีความรู้ ความเข้ าใจในภาระ
งาน
4. จัดทาแผนงบประมาณและควบคุมกากับดูแลการใช้ งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องใช้ ของระบบรักษา
ความปลอดภัย การจราจร การป้องกันระงับอัคคีภยั
5. ประสานงานและให้ การสนับสนุนด้ านบริ การกับหน่วยงานต่างๆและกิจกรรมของโรงพยาบาลฯ
6. และงานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ หรื อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
2. ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุตงแต่
ั ้ 35 ปี ขึ ้นไป
4. มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับงานรักษาความปลอดภัย การจราจร การป้องกันระงับอัคคีภยั
5. มีความรู้ ความเข้ าใจในมาตรฐานงานด้ านการรักษาความปลอดภัยการจราจร การป้องกันระงับอัคคีภยั
และสามารถให้ การอบรมผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้
6. มีความเป็ นผู้นา มีบคุ ลิกภาพ มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
7. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เอื ้ออาทร
8. มีสมรรถนะด้ านการบริ หาร : มีวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถด้ านการสื่อสาร การสอนงานที่สร้ างแรงจูงใจ และสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
9. หากเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย ต้ องดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ ในระดับ 5 มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
จะต้ องปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานบริ หารงานทัว่ ไป หรื องานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี

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. ส าเนาใบแสดงคุณ วุฒิ ท างการศึก ษา ใบแสดงผลการเรี ย น หรื อ ใบอนุมัติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ
ทังในระดั
้
บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท หรื อสูงกว่า
4. เอกสารสาคัญแบบ สด.8 หรื อแบบ สด.43 (กรณีเพศชาย)
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
6. หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)
7. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ
- เอกสารแนะนาตัว CV/ประวัติการทางาน/หนังสือรั บ รองการทางาน/ประสบการณ์ การท างาน/
ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ ามี)
- เอกสารการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ความรู้ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

