เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
ด้วยเห็นสมควรในการพัฒนา และส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับว่าด้ว ย
การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารสถาบัน ส่ง เสริม จริย ธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ ๔ สถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เป็นองค์กรภายใต้การกํากับของแพทยสภา
มีชื่อย่อว่า “ส.จ.พ.”
ข้อ ๕ สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้แพทย์ธํารงไว้ซึ่งจริยธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๖ สถาบันมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาวิจัยและประเมินสถานการณ์ทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(๒) ศึกษาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อแพทยสภา
(๓) ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและธํารงไว้ซึ่งจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) ติดตามประเมินผลแพทย์ที่ได้รับการลงโทษทางด้านจริยธรรม
(๕) เสนอนโยบายและทิศทางการดําเนินการทางจริยธรรมต่อแพทยสภา
ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบกรรมการไม่เกิน ๙ คน ดังนี้
(๑) กรรมการแพทยสภาไม่เกิน ๓ คน ซึ่งได้จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการแพทยสภา
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๒ คน ซึ่งได้จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการแพทยสภา
(๓) ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนแพทย์ไม่เกิน ๓ คน
(๔) ผู้อํานวยการสถาบัน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๘ ให้กรรมการตามข้อ ๗ (๑), ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๓) สรรหาผู้อํานวยการเพื่อให้
คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้ง
ข้อ ๙ ให้ ก รรมการตามข้ อ ๗ ดํ า เนิ น การสรรหาประธานบริ ห ารสถาบั น และเสนอต่ อ
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐ ให้กรรมการตามข้อ ๗ (๑), ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ข้อ ๑๑ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล
(๕) พ้นจากตําแหน่งกรรมการแพทยสภา
(๖) คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือเป็น องค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ข าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ให้ลงคะแนนนับได้หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นการชี้ขาด
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานกับแพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย และองค์กรภายนอก
ในการดําเนินงานตามกรอบวัตถุประสงค์
(๒) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกรอบวัตถุประสงค์
(๓) พิจารณางบประมาณ สถานะทางการเงิน รายงานประจําปีและรายงานต่อคณะกรรมการแพทยสภา
(๔) รายงานกิจการต่อแพทยสภาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนด
(๕) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณา
(๖) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการแพทยสภามอบหมาย
ข้อ ๑๔ ผู้อํานวยการ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกแพทยสภา และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ
(๓) เป็นผู้อุทิศเวลาให้กับสถาบัน
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ข้อ ๑๕ ผู้อํานวยการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๖ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งในกรณี ตามข้อ ๑๑ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔
และคณะกรรมการแพทยสภามี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ในกรณี ที่ ผู้ อํ า นวยการพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ให้ดําเนิน การสรรหาภายในหกสิบวัน และระหว่างการดําเนินการสรรหา คณะกรรมการแพทยสภา
อาจจะแต่งตั้งผู้รักษาการให้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการได้
ข้อ ๑๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์
(๒) รับผิดชอบงานด้านการบริหารทั่วไปของสถาบัน
(๓) ควบคุม บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
(๔) ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) ควบคุม ดูแล รับผิดชอบบัญชีการเงินและงบประมาณของสถาบัน
(๖) ออกหลักเกณฑ์ปฏิบัติภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
(๗) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการแพทยสภามอบหมาย
ข้อ ๑๘ สถาบันอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากแพทยสภาโดยจัดทําเป็นแผนงานประจําปี (แสดงงบประมาณการรายรับ
รายจ่ายทั้งหมด)
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน
(๔) เงินค่าธรรมเนียม/ค่าบํารุง จากการเรียกเก็บจากการดําเนินการปกติตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ข้อ ๑๙ สถาบันจะต้องนําส่งเงินตามข้อ ๑๘ (๔) ตามข้อบังคับที่แพทยสภากําหนด
ข้อ ๒๐ การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน รวมถึงการลงทุนเพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนด
ข้อ ๒๑ การบั ญ ชี แ ละการตรวจสอบของสถาบั น ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก มาตรฐานสากลตามที่
คณะกรรมการแพทยสภากําหนด
ข้อ ๒๒ ให้ผู้อํานวยการรายงานการตรวจสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อ
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาเป็นประจําทุกปี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา

