สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ว่าด้วย การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
..................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดตำแหน่งงาน
ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานของสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้ช ัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลทำให้การบริหารงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกั บ มติคณะกรรมการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง
การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกข้อบังคับ คณะกรรมการบริห ารสถาบัน รับรองคุ ณภาพสถานพยาบาลว่ า ด้ ว ย
การจัดแบ่งส่วนงานและกำหนดตำแหน่งงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล”
ข้อ ๕ ให้สถาบันประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักประเมินและรับรอง
(๒) สำนักส่งเสริมการพัฒนา
(๓) สำนักพัฒนาองค์กร

(๔) สำนักยุทธศาสตร์
(๕) สำนักบริหารงานทั่วไป
(๖) หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ ๖ สำนักประเมินและรับรอง มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล งานพัฒนา
ผู้เยี่ยมสำรวจ งานพัฒนาระบบประเมินและรับรอง งานจัดเยี่ยมสำรวจ และงานกระบวนการตัดสินรับรอง
ข้อ ๗ สำนั ก ส่ ง เสริ ม การพัฒ นา มี ห น้ า ที ่ ร ั บผิด ชอบงานพั ฒ นากลไกและสนั บ สนุน เครื อ ข่าย
งานพัฒนาที่ปรึกษาในพื้นที่ งานส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย งานธำรงคุณภาพหลังการ
รับรอง งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และงานฝึกอบรม
ข้อ ๘ สำนักพัฒนาองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา งานบริหารและพัฒนาบุคคลากร
งานบริหารระบบคุณภาพ และงานจัดการความรู้
ข้อ ๙ สำนั ก ยุ ท ธศาสตร์ มี ห น้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน งานสนั บ สนุ น
คณะกรรมการและผู้บริหาร งานสื่อสารสาธารณะและโสตทัศนูปกรณ์ งานประสานความร่วมมือและวิเทศ
สัมพันธ์
ข้อ ๑๐ สำนักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ งานบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อ
ร้องเรียน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสารบรรณ งานกฎหมาย งานการเงิน งานการบัญชี งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนงานของสถาบัน ในด้าน
การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ
เพื ่ อ ให้ ถ ู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง รวมทั ้ ง กำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ
ควบคุมภายใน รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แนวทางการป้องกันแก้ไข และติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการ รวมทั้งสนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล
ข้อ ๑๒ การจัดแบ่งหน่วยงานภายในแต่ละสำนัก ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้
ข้อ ๑๓ การกำหนดอัตรากำลัง ประเภทของสายงาน ตำแหน่งงานในแต่ละส่วนงาน และการปรับ
เพิ่มเติมฝ่ายในแต่ละส่วนงาน ให้อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการ ทั้งนี้ กรอบอัตรากำลังโดยรวมต้องเป็นไปตาม
คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของส่วนงานระดับภายใต้สำนัก และกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉั ย
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายธีรพล โตพันธานนท์
(นายธีรพล โตพันธานนท์)
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

