ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเปนเจาหนาทีส่ ถาบัน
………………………………
ดวย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน
และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใชเปนแนวทางการประเมินและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันมีความประสงค เปด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหนง
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตำแหนง หัวหนาสำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหนง หัวหนาสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนปฏิบัติการโครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดเปา หมายและผลสัมฤทธิ์ใหสอดคลอง
กับนโยบาย และแผนปฏิบัติการขององคกร
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปา หมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กำหนด และสอดคลองกับมาตรฐานสากล
3. กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุงแกไขในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจที่หลากหลาย
ของสำนักเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
4. สอบทาน พิจารณากลั่นกรองใหแกผูบังคับบัญชาตัดสินใจอนุมัติ
5. กำกับ ติดตามประเมินผลของผูผ ฏิบัติงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
6. วางแผนบริหารความเสี่ยงสำคัญของหนวยงานหรือระบบงานสำคัญที่เกี่ยวของและการควบคุมภายใน
7. เปนผูแทนองคกรในการประสานงาน ประชุม รวมกับองคกรอื่นๆ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
2. อายุไมนอยกวา 40 ป
3. มีประสบการณดานการบริหารงานไมนอยกวา 5 ป หรือมีประสบการณทำงานดานการพัฒนาคุณภาพ
หรือการประเมินและรับรองไมนอยกวา 10 ป
4. มีความรูความสามารถที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในระดับตำแหนง
5. มีสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในระดับตำแหนง
6. มีความรูความเขาใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
7. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรทั้งดาน Microsoft office ในระดับสามารถทำงานดวยตนเองได
8. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ พูด อาน เขียน ไดระดับดี
/…คุณสมบัติทวั่ ไป

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติ ไทย
2. สามารถทำงานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
3. มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ของสถาบัน
4. ไม เปน ขาราชการ พนั กงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรื อลู กจางของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถาบัน
6. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม เป น ผูดำรงตำแหน งทางการเมื อง สมาชิ กสภาท องถิ่น หรือผูบ ริห ารท องถิ่น กรรมการหรือผู ดำรง
ตำแหนง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
8. ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน
หรือขัดแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ไม วาโดยทางตรงหรือทางอ อม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการหรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นใน
กิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
9. ไมเปนโรครายแรงหรือโรคที่กอใหเกิดปญหาหรือสงผลกระทบกับการทำงาน โดยระบุโรคที่เปนอยูใน
ปจจุบัน หรือโรคที่กำลังอยูระหวางการรักษาในปจจุบัน
การรับสมัคร
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ha.or.th สงใบสมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัค ร
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือสมัครดวยตนเองที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เลขที่
88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดตอสอบถามไดที่ คุณชัยวัฒน 02 027 9310 Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองวา“สมัครงาน”)
ระยะเวลาเปดรับสมัคร ตั้งแต 6 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564 ระหวางเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เวนวันหยุดราชการ
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัคร 1 ชุด สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ha.or.th ในชองประชาสัมพันธ
(หมายเหตุ ขอใหทำในระบบ PDF Form เทานั้น)
2) สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
/... 6) รูปถาย

6) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เทานั้น
7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ สกุล (ถามี)
8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถามี)
9) ประวัตกิ ารทำงาน (resume) หรือหลักฐานการทำงาน 1 ชุด
10) สำเนาใบผานทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานไดรับการยกเวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับโปรดลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
วิธีการคัดเลือก
สถาบัน จะดำเนิน การคัด เลือ กโดยวิธีก าร ทดสอบปฏิบ ัติ สอบสัม ภาษณ และขอสงวนสิท ธิที ่จ ะ
พิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเห็นสมควรเทานั้น และผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเปนที่สุด
การประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
สถาบั นฯจะประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิเขารับ การคั ดเลือกในวัน ที่ 20 กัน ยายน 2564 และกำหนดวัน
ทดสอบปฏิบัติพรอมทำการสัมภาษณ ซึ่งจะแจงใหทราบตอไปในทางเว็บไซตของสถาบัน www.ha.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 6 กักนยายน
นยายน พ.ศ. 2564

(นายกิตตินันท อนรรฆมณี)
ผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

