สำเนาคู่ฉบับ

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย
การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓
.........................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุม ัติ
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรอง
คุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก ารมหาชน) (ฉบั บ ที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย
การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บคณะกรรมการบริห ารสถาบัน รับ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาลว่ าด้ว ย
การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐
บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
“คณะอนุ ก รรมการสรรหา” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการสรรหาผู ้ อ ำนวยกา รที่
คณะกรรมการแต่งตั้ง
“ประธานอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
“อนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า อนุกรรมการสรรหาในคณะอนุกรรมการสรรหา

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

หมวด ๑
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ”
ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน
และมีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นประธานอนุกรรมการสรรหา
(๒) อนุกรรมการสรรหาจำนวนสี่คน ในจำนวนนี้ให้มีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นอนุกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งหนึ่งคน
อนุ ก รรมการสรรหาจะเป็ นโดยตำแหน่ง ซึ่ งแต่ง ตั้ ง จากผู ้ด ำรงตำแหน่ง ในส่ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบัน และมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นกรรมการของสถาบันก็ได้ โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิ ใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๓) เจ้าหน้าที่สถาบันเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้เป็นอนุกรรมการสรรหา และเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา จะต้องไม่เป็นผู้เข้ารับ
การสรรหาเป็นผู้อํานวยการ หากเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการจะต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหา
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๕ เพื่อดำเนินการ
สรรหาผู้อำนวยการ
ข้อ ๗ คณะอนุกรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสารมารถ
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการสรรหามีหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ
และคุณลักษณะให้เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อํานวยการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาดำเนิน การสรรหาโดยการเสาะหา คัดเลือกและกลั่น กรอง
ในลักษณะที่เข้มข้นและเป็นพิเศษ โดยให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และนําเสนอแนวทางการบริหารงานด้วย
ข้อ ๑๐ เมื ่ อ ดำเนิ น การสรรหาแล้ ว เสร็ จ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาเสนอผลการสรรหาต่ อ
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหา ให้ประธานอนุกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาได้ ร ั บ เบี ้ ย ประชุ ม ในอั ต ราเดี ย วกั บ อั ต ราเบี ้ ย ประชุ ม
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๒
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ
ข้อ ๑๓ เมื่อสถาบันมีเหตุที่จะสรรหาผู้อํานวยการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สถาบันแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบโดยเร็ว โดยให้มีกรอบปฏิทินการดำเนินการสรรหา ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้อํานวยการไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ก่อนจะมีการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยกเว้นกรณีการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งผู้อํ านวยการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุต้องแต่งตั้ง
หากมีเหตุจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน และหากดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) โดยเร็ว และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รายงานรัฐมนตรี

ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพิจารณาเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดวิธ ีส รรหาผู้อํานวยการได้หลายวิธีแล้วแต่กรณี เช่น
วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป โดยมีกำหนดระยะเวลาการประกาศที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติได้รับทราบ
โดยทั่วกัน หรือให้บริษัทเอกชนที่มีวิชาชีพด้านการสรรหาบุคลากรคัดสรรมาให้เลือก หรือใช้วิธีการทาบทาม
เจาะจงตัวบุคคล หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน
กรณีผู้อํานวยการดำรงตำแหน่งครบวาระแรก และผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป
มีผ ลงานเป็นที่ป ระจักษ์ และคณะกรรมการเห็นว่าการจ้างผู้อํานวยการเดิมจะเกิดประโยชน์ต่อสถาบัน
คณะกรรมการอาจเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งในวาระที่สองได้ ในการนี้ สถาบันต้องเสนอวัตถุประสงค์
การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตั วชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนวงเงินค่าตอบแทนผู้อํานวยการ ให้รัฐมนตรี ผู้รักษาการ
ตามพระราชฎีกาจัดตั้งสถาบันพิจารณาเห็นชอบ แล้วแจ้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
(กพม.) ทราบก่อนทำสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจน
กรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อํานวยการ เสนอรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน พิจารณา
เห็นชอบ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบ ก่อนเริ่มการสรรหา
เพื่อความโปร่งใส และเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อํานวยการต้องเป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด
ข้อ ๑๖ เมื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการแล้วเสร็จ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอผลการสรรหา
รายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้อํานวยการจำนวนไม่เกินสองคนต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรร มการพิจารณา
ถ้าคณะกรรมการไม่เห็นชอบในรายชื่อที่เสนอมา ให้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการใหม่
ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการใช้การเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เหมาะสมในช่วงขั้นต่ำและขั้นสูงของผู้อํานวยการ ที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นผู้อํานวยการให้รัฐ มนตรี ผู้รักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งทราบ พร้อมกับสัญญาการจ้างผู้อํานวยการเพื่อเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น
ข้อ ๑๙ ให้สถาบันแจ้งชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการ พร้อมส่งสำเนาสัญญาจ้างผู้อํานวยการ
เป็นเอกสารลับ เพื่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบ

หมวด ๓
ผู้อำนวยการ
ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน และผู้อํานวยการ
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศสรรหาผู้อํานวยการ มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการได้
โดยไม่ต้องลาออกจากสถาบัน หรือบอกเลิกสัญญากับสถาบันแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ผู ้ อ ํ า นวยการสถาบั น ต้ อ งมี ค ุ ณ สมบั ต ิ แ ละไม่ ม ี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
(๒) เป็ น ผู ้ ม ี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นงานด้ า นการพั ฒ นา หรื อ การรั บ รองคุ ณ ภา พ
สถานพยาบาล
(๓) เป็นผู้ทรงเกียรติและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
ข้อ ๒๒ ให้ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายธีรพล โตพันธานนท์
(นายธีรพล โตพันธานนท์)
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

